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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de îaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 
servicii sociale de interes general 
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 
Titlul proiectului: Program de formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie în managementul 
pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate 
Contract nr. POCU/91/4/8/105913 (Cod SMIS 2014+: 105913) 
Investim în dezvoltare durabilă 
Susținem egalitatea de șanse în formarea medicală continuă 
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 Octombrie 2018 

Program de formare a personalului medical pentru implementarea  
tehnicilor de ecografie în managementul pacientului oncologic  

din domeniile prioritare de sănătate 
Contract nr. POCU/91/4/8/105913 

 

Spitalul Clinic de Urgență București, anunță deschiderea înscrierilor on-line pentru 

participarea la prima sesiune de formare din cadrul cursului ”Implementarea tehnicilor de 

ecografie în managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate”, 

cod contract POCU/91/4/8/105913, ce se desfășoară la București, în perioada 26-28 oct.2018. 

 

În cadrul cursului de formare, se va derula  Modulul V:  

Rolul echografiei oculare in diagnosticul tumorilor oculare 

 

Selecția participanților se face în ordinea înscrierii după criteriul “primul venit – primul 

servit”, în varianta on-line, pe pagina web. a proiectului (www.atiecho.ro) în intervalul 

11.10.2018 -15.10.2018. 

După înscrierea on-line, pe site la secțiunea Noutați se va posta lista cu persoanele 

eligibile și selectate pentru sesiunea respectivă. După postarea listei cu persoanele selectate 

să participe la sesiune, acestea pot depune DOSARUL DE ÎNSCRIERE în format tipărit, cu 

specificația „Pentru proiect POSDRU - cod SMIS 105913”, cu nr. de înregistrare și cu 

contrasemnătura de la persoana de contact: D-na Anghel Florentina, la secretariatul 

proiectului din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București – Secția ATI:  Calea Floreasca, 

nr. 8, București 014461, București, Telefon: 021 599 2300 în intervalul orar 09.30-14.30. 

 

Mai multe informații puteți obține urmărind informațiile prezentate în site-ul 

proiectului www.atiecho.ro sau adresându-vă în scris pe adresa de e-mail: 

contact@atiecho.ro. 

 

 

https://www.google.ro/search?q=spitalul+clinic+de+urgen%C8%9B%C4%83+floreasca+telefon&ludocid=9376339834582541567&sa=X&ved=2ahUKEwjRkMni27fdAhUqiIsKHWi4DvUQ6BMwHHoECAcQQg
https://www.google.ro/search?q=SCUB&oq=SCUB&aqs=chrome..69i57j35i39j0l4.1490j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:contact@atiecho.ro

