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 înaltă 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

Pentru inscrierea la ACTIVITATEA DE SCHIMB DE BUNE PRACTICI a proiectului, candidatii
trebuie sa fie eligibili conform urmatoarelor conditii:
1 – sa fie medic absolvent al unei institutii de invatamant, dupa cum urmeaza: Medic - cu
diploma de licenta care atesta calitatea de rezident/specialist/primar;
2 - sa fie angajat intr-o institutie publica care ofera servicii medicale de sanatate publica (ex.
spital public/autoritate de sanatate publica/institut medical);
3 – sa lucreze in specialitatile: antestezie si terapie intensiva.
4 – sa lucreze in sectii care asigura tratament si ingrijire pacientilor oncologici.
5 – sa respecte etapele inscrierii - inscrierea ONLINE depunerea DOSARULUI DE INSCRIERE in
format tiparit in locatia anuntata si in perioada anuntata.

DOSARUL DE INSCRIERE trebuie sa contina:

1. Carte de identitate valabila – copie; (document prezent la dosar participant A1 –
activitate de formare);
2. Adeverinta de la locul de munca (se specifica unitatea sanitara, vechimea totala in
munca, specialitatea in care activeaza angajatul) – original;
3. Diploma de studii (ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant) – copie
(document prezent la dosar participant A1 – activitate de formare);
4. Certificat de nastere – copie (document prezent la dosar participant A1 – activitate de
formare);
5. Certificatul de casatorie/hotarare judecatoreasca de divort (daca este cazul) – copie
(document prezent la dosar participant A1 – activitate de formare);
6. Cerere de inscriere la activitatea de schimb de bune practici (Anexa 1);
7. Formularul de inregistrare individuala a participantilor aferenta activitatii de schimb
de bune practici (Anexa nr. 8);
8. Angajament de disponibilitate (Anexa 3);
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9. Declaratie de consimtamant (Anexa 4);
10. Declaratie de evitare a dublei finantari (Anexa 5)
11. Declaratie asumare reguli interne proiect si eveniment.
12. Chertionar analiza nevoi de formare profesionala specifica.

A. Candidatul va adnota conform cu originalul si va semna pe fiecare din documentele
atasate in copie: Cartea de identitate, Diploma de studii, Certificatul de nastere,
Certificatul de casatorie /hotarare judecatoreasca de divort.
B. Candidatul va semna toate documentele atasate ca anexe.
DOSARUL DE INSCRIERE in format tiparit se va depune personal la Expert grup tinta sau
coordonator A2.

ATENTIE !
RESPECTATI VA RUGAM CELE ETAPELE INSCRIERII:
1. Inscriere online
2. Depunerea Dosarului de inscriere in format tiparit, catre reprezentant proiect

INSCRIEREA va ramane deschisa pentru toata perioada mentionata in anunt site
proiect/Noutati. Daca pana la finalizarea perioadei de inscriere candidatii selectati nu acopera
necesarul pentru sesiunea organizata, perioada de inscriere poate fi prelungita.
CRITERIUL DE SELECTIE in grupul tinta pentru candidatii ale caror dosare de inscriere au fost
admise va fi „primul venit – primul servit”. Se va lua in considerare data si ora inscrierii
online.
Persoanele implicate în evaluarea candidaturilor la procesul de selectie si recrutare vor
respecta urmatoarele reguli:
-

exercitarea atributiilor cu onestitate, corectitudine si responsabilitate;
evaluarea obiectiva, pe baza criteriilor stabilite;
pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal al participantilor;

respectarea procedurilor si termenelor stabilite.
Primii 30 candidati declarati admisi/sesiune vor fi selectati in GRUPUL DE PARTICIPANTI.
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Medicii admisi in grupul participantilor vor fi ANUNTATI textual prin pagina virtuala a
proiectului, dar si direct prin transmiterea unui mesaj electronic/telefonic la datele de contact
furnizate in dosarul de inscriere.
Medicii admisi in grupul tinta si in lista de rezerva trebuie sa CONFIRME disponibilitatea de a
participa la sesiunea la care au fost admisi la primirea mesajului electronic.
Contestatiile privind rezultatele selectiei se pot depune la sediul proiectului in Spitalului Clinic
de Urgență București – Secția ATI: Calea Floreasca, nr. 8, București 014461, București
„Pentru proiectul cod SMIS 105913 – Procedura recrutare si selectie grup tinta” – in
intervalul orar 15.30-17.30. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la inregistrarea acestora.
EVALUAREA Dosarului de inscriere al fiecarui candidat se va face prin analizarea
documentelor depuse si prin verificarea respectarii criteriilor de selectie generale si a
criteriilor de eligibilitate specificate in metodologia de selectie.
Candidatul va fi declarat ADMIS daca Dosarul de inscriere respecta toate criteriile de
eligibilitate si va fi respins daca exista cel putin un singur criteriu de eligibilitate care nu se
respecta.
COMUNICATUL privind inscrierea si selectia candidatilor se va publica pe site-ul proiectului
la sectiunea NOUTATI, pentru fiecare eveniment de schimb de bune practici si va specifica
perioada de inscriere, locatia unde se pot depune DOSARELE DE INSCRIERE si persoana de
contact.
In sectiunea NOUTATI se va publica si se va actualiza lista participantilor care s-au inscris
online si au fost selectati pentru participarea la activitate de schimb de bune practice,
precum si anunturi privind detalii organizatorice;
Procesul de evaluare si selectie:
•

Comisia de evaluare si selectie va verifica respectarea criteriilor de eligibilitate prin
analiza dosarelor depuse.

•

Comisia va evalua fiecare dosar cu admis/respins. Nerespectarea unui criteriu de
eligibilitate va duce la respingerea dosarului.

•

Criteriul de selectie a dosarelor care respecta toate cerintele de eligibilitate este
„primul venit – primul servit”.

•

Cererile venite din partea persoanelor cu dizabilitati sau unei minoritati nationale
vor fi luate in considerare cu prioritate.

•

Se realizeaza astfel o lista de participanti.
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•

Pentru participarea la activitatea de schimb de bune practici, in situatia in care
solicitarile de inscriere vor fi mai mari decat numarul de locuri, departajarea se va
face pe baza criteriilor ce tin de relevanta domeniului de exercitare profesionala
pentru aplicant, in corelatie cu domeniile de interes ale formarii profesionale
detaliate conform cererii de finantare si a prezentei proceduri.

•

Analiza dosarelor se va realiza cu celeritate in termen cat mai scurt dupa finalizarea
depunerii dosarelor.
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