Pentru inscrierea la ACTIVITATEA EXTERNA a proiectului, candidatii sunt
considerati eligibili daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: CONDITII
OBLIGATORII pentru inscrierea candidatilor la programul de schimb de experienta/
bune practici din cadrul activitatii EXTERNE:
1 – sa fie medic primar, specialist sau resident
2 – sa fie absolvent al Facultatii de Medicina Generala,
3 – sa fie angajat intr-o institutie publica care ofera servicii medicale de sanatate publica
(ex.spital public/institut medical),
4 – sa lucreze in specialitatile: ATI, oncologie, chirurgie generala, chirurgie toracica, ORL,
urologie, ginecologie-obstetrica, pediatrie, gastroenterologie, nefrologie, neurologie,
neurochirurgie si medicina interna,
5 –sa lucreze in sectii care asigura tratament si ingrijire pacientilor oncologici, 6 – au
absolvit programul de formare organizat in cadrul proiectului ,,Program de formare a
personalului medical in domeniul nutritiei clinice in scopul reducerii morbiditatii
pacientului oncologic’’
7-au absolvit un modul live sau doua module online in cadrul programului Long Life
Learning (LLL) – LLL programme in Clinical Nutrition and Metabolism 8 – sa respecte cele
2 etape ale inscrierii
- inscrierea pe mail la adresa
proiectnutritiepantelimon@gmail.com – prin trimiterea copiilor urmatoarelor documente:
1.-Cerere Tip de Inscriere-Anexa 1 (se descarca de pe site- sectiunea ,,Despre Inscriere’’activitate externa)
2.Diploma de participare la activitatea interna de formare din cadrul proiectului.
3.Diploma/diplomele de absolvire a modulelor LLL- in Clinical Nutrition and Metabolism.
- depunerea DOSARULUI DE INSCRIERE in format tiparit la adresa Spitalului Clinic de
Urgenta ,, Sf.Pantelimon’’Bucuresti, din sos.Pantelimon, nr.340-342, sector 2, etaj 1, sectia
chirurgie, Bucuresti, in atentia D-nei Jalba Rodica – secretar proiect (L-V interval orar 8.0014.30) tel.0720.026.381

DOSARUL DE INSCRIERE trebuie sa contina:
1. Carte de identitate valabila – copie;
2. Adeverinta de la locul de munca (se specifica unitatea sanitara, vechimea totala in
munca, specialitatea / sectia unde activeaza salariatul) – original;
3. Cerere de inscriere (Anexa 1)-original: DESCARCA AICI
4. Diploma de participare la activitatea interna de formare din cadrul proiectului.-copie
5. Diploma/diplomele de absolvire a modulelor LLL- in Clinical Nutrition and Metabolism.copie
A. Candidatul va adnota conform cu originalul si va semna pe fiecare din documentele
atasate in copie: Cartea de identitate si diplome
B. Candidatul va semna toate documentele atasate ca anexe (anexa 1).
C. Toate documentele in copie, inclusiv anexele, se vor printa pe o singura fata.
INDICATII pentru inscrierea la cursul LLL :
Accesati site-ul LLL WEB PORTAL:http://lllnutrition.com/;
Dati click pe “Register to LLL Programme”;
In ecranul ESPEN webpage apasati click in partea dreapta a meniului pe

“Register”;
Apasati apoi “Register New User”: completati toate informatiile necesare; veti primi doua
mailuri de la info@espen.org, unul cu informatii si altul de verificare, acesta din urma ofera
un link necesar activarii contului personal;
Dati click pe link pentru a finaliza inregistrarea oferind si datele personale solicitate;
Dupa inregistrare aveti acces complet la cursurile LLL ori prin
www.lllnutrition.com ori (daca sunteti deja membru ESPEN) prin site-ul
www.espen.org folosind parola de membru ESPEN (username si password).
Important :
Conturile neactivate sau cu date incomplete vor fi sterse in urmatoarele 20
zile;
In perioadele de varf este posibil ca primirea mail-ului sa intarzie sau mail-ul sa intre direct
in folderul de spam;
Inregistrarea pe portalul LLL trebuie facuta doar de pe laptop sau PC; se recomanda
utilizarea Chrome or Internet Explorer browsers cu cookies si pop-ups activate cel putin
temporar.
DOSARUL DE INSCRIERE – activitate externa in format tiparit se va depune personal sau
prin servicii postale/curierat, cu specificatia “pentru proiect cod SMIS 107712”ACTIVITATE EXTERNA, cu numar de inregistrare si cu contrasemnatura de la persoana
responsabila (coordonatorul de schimb de bune
practici sau un alt expert al echipei proiectului desemnat si anuntat ca persoana de
contact).
ATENTIE ! – RESPECTATI VA RUGAM CELE 2 ETAPE ALE INSCRIERII:

1. Completarea unei Cereri Tip de Inscriere –activitate externa si trimiterea acesteia
impreuna cu copia diplomei de absolvire a cursului din cadrul proiectului nostru (POCU
107712) si copia diplomei modulului LLL, pe adresa de mail:
proiectnutritiepantelimon@gmail.com
2. Depunerea Dosarului de inscriere - activitate externa, in format tiparit INSCRIEREA va
ramane deschisa pentru toata perioada mentionata in Anuntul de inscriere si selectie. Daca

pana la finalizarea perioadei de inscriere candidatii selectati nu acopera necesarul pentru
sesiunea organizata, perioada de inscriere poate fi prelungita.
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 on-line (trimiterea cererii de inscriere si copiile diplomelor pe
adresa de mail a proiectului
proiectnutritiepantelimon@gmail.com) cu conditia ca dosarul cu documentele
originale sa fie depus in maxim 10 zile lucratoare de la inscrierea on-line.
Primii 30 de candidati declarati admisi/sesiune vor fi selectati in GRUPUL DE
PARTICIPANTI si urmatorii 5 candidati admisi/sesiune vor intra pe o lista de rezerva.
Medicii admisi in grupul participantilor precum si cei din lista de rezerva vor fi ANUNTATI
textual prin pagina virtuala a proiectului, dar si direct prin transmiterea unui mesaj
electronic 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. Daca unul dintre participanti nu se poate prezenta are datoria sa anunte cat mai
repede posibil pentru a putea fi inlocuit, altfel poate suporta costurile deplasarii.
Contestatiile privind rezultatele selectiei se pot depune la sediul proiectului in Sos.
Pantelimon nr. 340-342, Bucuresti, mentionandu-se „Pentru proiectul cod SMIS
107712 – Procedura recrutare si selectie grup tinta- activitate externa”. Contestatiile
se vor solutiona in termen de maxim 3 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.
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.
ANUNTUL DE INSCRIERE SI SELECTIE se va publica pe PAGINA PROIECTULUI din acest
site, la sectiunea ANUNTURI si va specifica perioada de inscriere, locatia unde se pot
depune DOSARELE DE INSCRIERE si persoana de contact.

In sectiunea DESPRE PARTICIPANTI se va publica in timp real si se va actualiza
permanent pentru fiecare sesiune de cursuri:
 lista participantilor care s-au inscris prin mail;  lista participantilor care s-au inscris prin mail;
 lista participantilor care s-au inscris prin mail;  lista participantilor care s-au inscris prin mail si au depus Dosarul de inscriereactivitate externa;
 lista participantilor care s-au inscris prin mail;  lista candidatilor inscrisi si selectati sa poata face parte din grupul tinta;
 lista participantilor care s-au inscris prin mail;  lista primilor 30 de candidati inscrisi si selectati care vor reprezenta GRUPUL
TINTA si care vor participa la schimbul de experienta/ schimbul de bune practici in cadrul
congreselor anuale ale Societatii Europene de Nutritie Enterala si Parenterala
 lista participantilor care s-au inscris prin mail;  lista urmatorilor 5 candidati inscrisi si selectati care vor reprezenta rezerva pentru
grupul tinta.

PENTRU INSCRIERE SI SELECTIE SE VOR PARCURGE URMATOARELE ETAPE:

1. Completarea si trimiterea pe mail-ul proiectnutritiepantelimon@gmail.com a unei Cereri
Tip de Inscriere si Participare (anexa 1), DESCARCA AICI, impreuna cu copia diplomei de
absolvire a cursului din cadrul proiectului nostru (POCU
107712) si copia diplomei modulului LLL (Long Life Learning)
2. Depunerea Dosarului de inscriere in format tiparit la adresa
proiectnutritiepantelimon@gmail.com in maxim 10 zile de la inscrierea on-line, persoana
de contact fiind Dr. CARAP ALEXANDRU CONSTANTIN, coordonator schimb bune practici
sau secretarul de proiect JALBA RODICA, tel.0720.026.381
3. Evaluarea Dosarului de inscriere,
4. Selectia primelor 35 de dosare depuse pe criteriul primul venit-primul servit, 5.
Alcatuirea grupului tinta din primii 30 de participanti selectati, 6. Alcatuirea grupului de
rezerva din urmatorii 5 participanti selectati.

