
   

 
Fondul Social European 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Prioritatea de investiții: 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 
medicală și servicii sociale de interes general 
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENTA SFANTUL PANTELIMON 
Titlul proiectului: Formarea specialistilor implicati în furnizarea de servicii medicale pentru 
preventia nasterii premature si pentru ingrijirea nou nascutului prematur in vederea reducerii mortalitatii si 
morbiditatii infantile 
Contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/108028 
 
 

 
ANUNŢ DE SELECŢIE 
A GRUPULUI ŢINTĂ 

aferent proiectului 
 FORMAREA SPECIALISTILOR IMPLICATI ÎN FURNIZAREA DE SERVICII 

MEDICALE PENTRU 
PREVENTIA NASTERII PREMATURE SI PENTRU INGRIJIREA NOU NASCUTULUI 

 PREMATUR IN VEDEREA REDUCERII MORTALITATII SI MORBIDITATII 
INFANTILE 

 
 

Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon, beneficiar al proiectului Formarea specialistilor 

implicati în furnizarea de servicii medicale pentru preventia nasterii premature si pentru 

ingrijirea nou nascutului prematur in vederea reducerii mortalitatii si morbiditatii infantile, 

contract finantare POCU/91/4/8/108028 selecteaza, in vederea participarii la programele de 
formare din domeniul Sanatatea femeii si copilului, un numar de 500 specialisti ( medici si 
asistente medicale) din domeniile obstetrica-ginecologie si neonatologie/pediatrie implicati in 
implementarea programelor prioritare de sanatate,.  
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea capacitatii de preventie, diagnostic si 
tratament in vederea reducerii mortalitatii infantile si a riscului de deces neonatal prin 
dezvoltarea competentelor a 500 de specialisti din domeniile obstetrica-ginecologie si 
neonatologie ca urmare a participarii la 10 sesiuni de formare, inclusiv la sesiuni de simulare a 
unor activitati clinice si la schimburi de bune practici in strainatate/conferinte/congres. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
OS1 – Evaluarea necesitatii de instruire si identificarea specialistilor din sistemul sanitar din 
domeniile neonatologie si obstetricaginecologie la nivelul regiunilor Bucuresti-Ilfov, Sud Est, 
Sud Muntenia, Centru, in vederea intaririi capacitatii de interventie pentru reducerea mortalitatii 
infantile prin decesul neonatal si selectarea grupului tinta 
OS2 - Derularea a 10 sesiuni de formare profesionala pentru 10 grupe a cate 50 de specialisti (25 
din domeniul neonatologie, 25 din domeniul obstetrica-ginecologie simultan) cu rol in preventia, 
diagnosticul si tratamentul prematuritatii la nou-nascut, inclusiv prin participarea la sesiuni de 
simulare a activitatii clinice pentru dezvoltarea de competente practice de utilizare a noilor 
tehnologii din domeniul medical 



   

 
OS3 – Asigurarea transferului de bune practici privind procedurile medicale inovative, prin 
participarea a 60 de persoane din grupul tinta la congrese/workshopuri/conferinte in Uniunea 
Europeana cu tematica privind preventia, diagnosticul si tratamentul prematuritatii. 
In cadrul proiectului, se vor derula 10 sesiuni de formare profesionala a cate 50 de specialisti 

(25 din domeniul neonatologie si 25 din domeniul obstetrica-ginecologie), pe parcursul a 4 

zile consecutive, cu acreditare de catre CMR SI OAMGMR. Programa cuprinde atat notiuni 
teoretice cat si aplicatii practice, realizate cu simulatoare de ultima generatie, iar participarea este 
gratuita ( transport,cazare, masa, materiale de curs).  
 
Grupul tinta al proiectului este format din 500 de persoane impartit pe regiuni astfel: 
• Regiunea Bucuresti-Ilfov: 8 medici specializare neonatologie/pediatrie, 7 medici 
specializare obstetrica-ginecologie, 18 asistente sectii neonatologie/pediatrie, 17 asistente sectii 
obstetrica-ginecologie; 
• Regiunea Sud-Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Damboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 
Prahova, Teleorman): 22 medici specializare neonatologie/pediatrie, 23 medici specializare 
obstetrica-ginecologie, 52 asistente sectii neonatologie/pediatrie, 53 asistente sectii obstetrica-
ginecologie; 
• Regiunea Sud –Est (judetele Braila, Buzău, Constanța, Galati, Tulcea,Vrancea): 23 
medici specializare neonatologie/pediatrie, 23 medici specializare obstetrica-ginecologie, 53 
asistente din sectii neonatologie/pediatrie, 53 asistente din sectii obstetrica-ginecologie; 
• Regiunea Centru (judetele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu): 22 medici 
specializare neonatologie/pediatrie, 22 medici specializare obstetrica-ginecologie, 52 asistente 
din sectii neonatologie/pediatrie, 52 asistente din sectii obstetrica-ginecologie. 
 
În conformitate cu cererea de finanţare, vor fi selectaţi: 
• 75 de medici specializarea obstetrica-ginecologie (medic primar, specialist sau rezident); 
• 75 de medici specializarea neonatologie/pediatrie (medic primar, specialist sau rezident); 
• 175 asistente medicale obstetrica-ginecologie; 
• 175 de asistente medicale neonatologie, 
 
Criteriul de selecţie aplicat: PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT* , in limita locurilor alocate la 
nivel regional/judetean.  
*EXCEPŢIE de la criteriul Primul venit, primul servit: selectarea unui numar minim de 3 

medici specializare obstetrica-ginecologie, minim 3 medici specializare neonatologie/pediatrie, 

7 asistente medicale din sectii de neonatologie si 7 asistente din sectii obstetrica-ginecologie 

din fiecare judeţ, în vederea respectării regiunilor/judeţelor de implementare selectate si 

definite in cererea de finantare, asa cum sunt prezentate mai sus. 

*EXCEPTIE: Respectarea procentului de minim 50% femei selectate in grupul tinta. 
 
 
 
 
 



   

 
CONDITII OBLIGATORII PENTRU GRUPUL TINTA 
 
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă Personal din instituții publice implicat în 
implementarea programelor prioritare de sănătate vizat prin proiect trebuie să îndeplinească 
CUMULATIV următoarele condiții: 
• să fie angajate într-o instituție publică care oferă servicii medicale/ de sănătate publică 
(ex. spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală) 
• personalul să fie implicat într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate la 
nivel național, regional, județean și local, respectiv Sanatatea femeii si copilului 
In acceptiunea Ghidului Conditii Specifice, prin personal din institutii publice implicat in 
implementarea programelor prioritare de sanatate este vizat inclusiv personalul implicat in 
actiunile prioritare in domeniul sanatatii. 
 
 
CRITERII DE ELIGIBILITATE MEMBRU GRUP TINTA 
(1) sa fie angajat(a) într-o instituţie publică care oferă servicii de sănătate publică din regiunile 
Sud Est, Centru, Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov, dovedibilă cu adeverinţă de salariat emisă de 
angajator, din care sa reiasă experienţa în domeniile vizate de proiect –obstetrica-ginecologie sau 
neonatologie/pediatrie de minim 1 an; 
(2) sa poata dovedi că este implicat(a) in programul prioritar/actiunile prioritare de sănătate 
Sanatatea femeii si copilului la nivel naţional, regional, judeţean sau local. 
(3) să nu fi participat/să nu participe la alt proiect finanţat din fonduri nerambursabile/bugetul de 
stat, cu aceleasi activităţi/tematici de formare precum cele din cadrul proiectului Formarea 

specialistilor implicati în furnizarea de servicii medicale pentru preventia nasterii premature si 

pentru ingrijirea nou nascutului prematur in vederea reducerii mortalitatii si morbiditatii 

infantile; 

(4) Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura 
de selecţie şi pe parcursul participării la programul de formare. Participantii la activitatile 
proiectului vor fi informati (printr-o nota de informare publicata impreuna cu anuntul de selectie) 
si trebuie sa isi dea acordul cu privire la furnizarea datelor lor personale si despre faptul ca datele 
lor personale vor fi prelucrate in aplicatiile electronice mySMIS, in fazele de implementare si 
sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate. 
 (5) Are disponibilitate de a participa la activităţile prevăzute în proiect, conform calendarului 
propus; 
(6)  Este cetăţean al UE, cu domiciliu sau reşedinţă legală în România. 
Criteriile de eligibilitate sunt descrise detaliat in metodologia de selectie publicata pe 
pagina web a Beneficiarului.  
 
 
 
 
 
 



   

 
DOSARUL DE CANDIDATURA PENTRU GRUPUL TINTA VA CUPRINDE: 
1.      Cerere de înscriere (Anexa nr.1); 
2. Carte de identitate – copie, conform cu originalul si semnata de candidat; 
3. Adeverinţă de la locul de muncă (in care se specifică angajatorul, secţia/compartimentul 
în care este încadrat angajatul si vechimea in munca), eliberata cu maxim 30 de zile inainte de 
transmiterea dosarului de candidatura – original; 
4. Diplome de studii (ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ) – copie, conformă 
cu originalul si semnata de candidat; 
5. Certificat de naştere – copie, conformă cu originalul si semnata de candidat; 
6. Certificat de căsătorie/ hotărâre judecătorească de divorţ – copie, conformă cu originalul 
si semnata de candidat – daca e cazul; 
7. Curriculum vitae în format Europass - original, semnat pe fiecare pagina (Anexa 2); 
8. Formular de înregistrare în grupul ţintă (Anexa nr.3); 
9. Angajament de disponibilitate (Anexa nr.4); 
10. Declaraţie de consimţământ prelucrare date (Anexa nr.5); 
11. Declaraţie de evitare a dublei finanţări (Anexa nr.6). 
 
Toate anexele format standard sunt disponibile in format electronic pe pagina web a 
Spitalului Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon. 
 
 
IMPORTANT: 
 
Dosarele de candidatură vor fi depuse personal sau prin poştă/curier, incepand cu data de  la 
sediul proiectului, respectiv la adresa Sos. Pantelimon nr. 340-342, Sector 2, Bucuresti, Serviciu 
RUNOS de unde vor fi preluate, verificate şi înregistrate.  Program de depunere: Luni-Vineri, 
orele 9-15.  
Dosarele vor fi transmise în plic închis, pe care se va menţiona DOSAR CANDIDATURĂ 
GRUP ŢINTĂ POCU/91/4/8/108028 
Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa. 
Comisia de selecţie va verifica îndeplinirea cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură 
şi a criteriilor de eligibilitate. 
Vor fi acceptaţi doar candidaţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate anterior şi 
au dosarele complete. În cazul în care documentația este incompletă şi sunt necesare clarificări 
expertul va informa candidatul prin telefon și/sau e-mail. Pentru completarea dosarului și 
păstrarea locului în ordinea depunerilor candidatul va transmite documentele lipsă și/sau va 
răspunde la clarificări în maxim 5 zile lucrătoare. În cazul în care candidatul nu răspunde 
solicitării în termenul prevăzut, dosarul va primi un nou numar de inregistrare, la data primirii 
ultimelor documente completate corect. 
Eventualele contestaţii pot fi depuse in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului 
si vor fi soluţionate în termen de maxim 3 zile lucrătoare. 
Selectia grupului tinta se desfasoara incepand cu data de 15.10.2018  si va fi finalizata la 
inscrierea a 150% candidati eligibili pentru fiecare regiune de implementare a proiectului 



   

 
 
 
Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare la persoanele de contact: 
 
Manager proiect- Sardescu Gheorghita 
Email:pantelimon.neonatologie@gmail.com 
 
Expert grup tinta – Farcas Andreea 
Email: pantelimon.neonatologie@gmail.com 
Telefon: 0727456826 
 
 
 


