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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 

 

COMUNICAT 

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 sesiunea 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 Bucuresti, în perioada  30 ianuarie – 02 februarie 2020.  

Cursul de formare se adreseaza personalului medical din instituțiile publice – medici*. 

 

În cadrul cursului de formare, se va derula  Modulul I: Rolul echografiei în tehnicile analgetice aplicate pacientului oncologic; 

Selecția candidaților se face în ordinea înscrierii, în varianta on-line, pe pagina web. a proiectului, www.atiecho.ro, în perioada 

21.01.2020 – 29.01.2020. După înscrierea on-line, pe site la secțiunea Noutăți se va posta lista cu persoanele eligibile și 

selectate, pentru a participa la sesiunea programată să înceapă la data de 30.01.2020.  

Participanții selectați trebuie să depună, în termen de 2 zile de la postarea listei cu participanții eligibili în site-ul proiectului, 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE în format tipărit, cu specificația „Pentru proiect POSDRU - cod SMIS 105913”, în locația: Spitalul Clinic 
de Urgență Bucuresti – Secția ATI:  Calea Floreasca, nr. 8, București 014461, Telefon: 021 599 2300 în intervalul orar 09.30-
14.30.  persoana de contact: Anghel Florentina, expert organizare formare.  

 
*CONDITII OBLIGATORII pentru inscrierea candidatilor la programele de formare profesionala specifica din cadrul modului de curs I:  

1 – sa fie absolvent al facultatii de medicina, cu prezentarea obligatorie a diplomei de licenta, prin care se atesta calitatea de medic in 

specialitatile UPU, ATI;  

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, medicina de urgenta, ca medic rezident/specialist/primar. 

4 – sa lucreze in sectii care asigura tratament si ingrijire pacientilor oncologici.  

5 – sa respecte cele etapele inscrierii - inscrierea ONLINE și depunerea DOSARULUI DE INSCRIERE in format tiparit in locatia anuntata si in 

perioada anuntata. 

 

Mai multe informații privind înscrierea și documentele necesare completării dosarului candidatului 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. 
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