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1. CADRUL GENERAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Concursul se desfasoara in 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", COD SMIS 108028, 

derulat de SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON. Proiectul este cofinantat 

de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman, Axa 

prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei", Componenta 1 ,,Formarea personalului 

implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate”, Operatiunea ,,Îmbunatatirea 

nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical”.  

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului are scopul de a stabili rolurile, activitatile si 

instrumentele de lucru necesare implementarii obiectivului specific 3: 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” – pentru asistente medicale cu activitate relevanta in 

domeniul neonatologiei, pornind de la obiectivul general, obiectivele specifice si responsabilitatile 

stabilite prin proiect. 

Caracteristici generale si cadrul legal: 

> Program Operational: POCU 2014-2020; 

> Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei; 

> Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme 

de discriminare; 

> Operatiunea: Îmbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical; 

> Beneficiarul proiectului este SPITALUL CLINIC DE URGENTA SFANTUL 

PANTELIMON, Bucuresti  
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Localizarea proiectului si a grupului tinta: 

Activitatile proiectului vizeaza selectia si instruirea de profesionisti din domeniul medical din 

regiunile Bucuresti-Ilfov (numai 10%), Centru, Sud – Muntenia si Sud – Est, activitatile 

desfasurandu-se efectiv in mai multe locatii din tara.  

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI si ACTIVITATILE PROPUSE 

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/congrese. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

Obiectiv Specific 1 - Evaluarea necesitatii de instruire si identificarea specialistilor din sistemul 

sanitar din domeniile neonatologie si obstetrica ginecologie 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. 

Obiectiv Specific 2 - Derularea a 10 sesiuni de formare profesionala pentru 10 grupe a cate 

aproxmativ 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. 

Obiectiv Specific 3 - 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. 
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Activitatile implementate in cadrul proiectului, pentru cresterea gradului de instruire a 

personalului medical din unitatile sanitare publice cu paturi  

In vederea indeplinirii obiectivelor propuse, in cadrul proiectului se vor desfasura urmatoatele 

activitati: 

> A.1. :Furnizarea programelor de formare profesionala specifica pentru personalul 

medical implicat in implementarea programelor prioritare la nivel national si local (nivel 

regional, judetean) de sanatate  

> Sub-activitatea 1: Derularea programelor de formare profesionala specifica pentru personalul 

implicat în domeniile prioritare de sanatate Principalele rezultate ale activitatii 1 constau in 

instruirea si certificarea a 99 de medici si 401 asistente medicale cu expertiza si experienta in NN si 

OG; toti cei 500 de participant la proiect si-au îmbunatatit nivelul de calificare privind 

identificarea, diagnosticarea si tratarea gravidei cu risc de nastere prematura precum si a nou 

nascutului prematur, atat la nivel teoretic cat mai ales la nivel practic in dobandirea de abilitati 

pentru executarea unor manevre medicale specifice.  

> Subactivitatea 1.2. Elaborare ghid de practici medicale pentru ingrijirea gravidei cu risc crescut 

de nastere prematura si a noua nascutului prematur: In cadrul proiectului se va realiza un ghid de 

bune practici pentru medicii si asistentele specializati in neonatologie si obstetrica-ginecologie, prin 

actualizarea si completarea ghidurilor existente la nivel national si european. Scopul acestei lucrari 

este de a actualiza si completa procedurile si practicile uzitate la nivel european, astfel incat 

experienta profesionistilor medicali din alte state membre UE sa poata fi implementata si in 

clinicile din Romania. 

> Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul tinta la schimburi de experienta/ schimburi 

de bune practici, inclusiv în contextul actiunilor de cooperare transnationale  

> Subactivitatea 2.1: Participarea a 60 de persoane din grupul tinta la congrese/conferinte/cursuri 

desfasurate la nivel European: Din grupul tinta format din 500 de profesionisti in domeniile 
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medicale complementare neonatologie si obstetrica – ginecologie, care vor fi instruiti in scopul 

prevenirii, reducerii si minimizarii morbiditatii si mortalitatii nou nascutilor prematuri, se vor 

selecta un numar de 60 de persoane care vor participa la congrese/workshop/conferinte organizate 

la nivelul UE, cu grad stiintific ridicat, cu traditie si lectori de renume din cadrul comunitatii 

stiintifice europene. 

Pentru implementarea Activitatii 2: Participarea persoanelor din grupul tinta la schimburi de 

experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv în contextul actiunilor de cooperare transnationale 

se organizeaza un concurs de lucrari stiintifice cu tematica Ingrijirea nou-nascutului prematur.   

Concursul se organizeaza pentru selectia a 15 asistente medicale cu activitate relevanta in 

domeniul neonatologiei, respectiv pentru selectia a doua (2) asistente medicale din regiunea 

Bucuresti – Ilfov si 13 asistente medicale din regiunile Sud Est, Sud Muntenia, Centru.   

 

3. CONDITII DE ELIGIBILITATE A PARTICIPANTILOR LA CONCURS  

Pot participa la concurs doar membrii grupului tinta – asistente din sectiile de neonatologie din 

cadrul proiectului FORMAREA SPECIALISTILORI IMPLICATI IN FURNIZAREA SERVICIILOR 

MEDICALE PENTRU PREVENTIA NASTERII PREMATURE SI PENTRU INGRIJIREA NOU-

NASCUTULUI PREMATUR IN VEDEREA REDUCERII MORTALITATII SI MORBIDITATII 

INFANTILE, cod POCU/91/4/8/108028, care au fost certificati si au obtinut credite EMC. 

Pentru a indeplini criteriile de eligibilitate, candidatii la concurs trebuie: 

1. Sa fi participat la sesiunile de formare pentru grup tinta asistente medicale de neonatologie 

si sa fi obtinut diploma de certificare si credite EMC; 

 

2. La momentul transmiterii lucrarii, sa indeplineasca conditiile de eligibilitate conform 

Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru apelul POCU 4.8 si conditiile din 
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Metodologia de identificare, selectie si mentinere a grupului tinta. Respectiv, la data 

transmiterii lucrarii , trebuie sa fie să fie angajat(a) într-o instituție publică care oferă 

servicii medicale/ de sănătate publică (ex. spital public, autoritate de sănătate publică, 

institut sau instituție medicală) din regiunile eligibile: Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-

Est, Centru. In vederea demonstrarii eligibilitatii, fiecare candidat va transmite odata cu 

lucrarea o adeverinta emisa de angajator cu maxim 10 zile inainte de transmiterea lucrarii.  

ATENTIE! Pentru a fi eligibil, candidata(ul) trebuie sa fie angajata intr-o unitate sanitara 

din regiunile eligibile, inclusiv in perioada desfasurarii activitatii de schimb de bune 

practici. Astfel, candidata se obliga sa notifice echipa de proiect in termen de maxim 2 zile 

de la orice schimbare intervenita referitoare la locul de munca.  

4. PREVEDERI PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI 

4.1 CALENDAR DE CONCURS 

Publicare metodologie de concurs 11.03.2020 

Trasmiterea lucrarii de concurs pana pe 31.03.2020, ora 24:00 

Publicarea rezultatelor intermediare 06.04.2020 – ora 16:00 

Contestatii 06.04.2020 - 07.04.2020 – pana 

la ora 16:00 

Publicare rezultate finale 08.04.2020 – ora 16:00 

Etapele de desfasurare a concursului sunt urmatoarele: 

4.2 TRANSMITEREA  TEMEI  DE  CONCURS 

In 11.03.2020 se va transmite catre asistentele de neonatologie care au participat la programele de 

formare organizate in cadrul proiectului, prin e-mail la adresele de corespondenta electronica 
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furnizate in cadrul formularului de grup tinta, metodologia de concurs care include  tema lucrarii 

de concurs , care se publica si pe pagina de web a proiectului 

https://urgentapantelimon.ro/formarea-specialistilor-pentru-preventia-nasterii-premature/.  

Prezentul concurs se organizeaza pentru selectia a 15 asistente medicale de neonatologie care vor 

participa in perioada 09 – 13 Iunie 2020 la congresul:  

Al XXVII-lea Congres European in Domeniul Medicinei Perinatale 2020              

https://www.mcascientificevents.eu/ecpm/  

 

Cheltuielile decontate aferente participarii la schimbul de bune practici, pentru fiecare participant, 

sunt urmatoarele:  

 taxa de participare la congres;  

 cheltuieli de transport dus – intors din Bucuresti pana la locatia de 

desfasurare a congresului;  

 cazare si masa pe perioada de derulare a congresului.  
 

4.3 TRANSMITEREA LUCRARII DE CONCURS 

Participantele vor elabora o lucrare stiintifica conform structurii prezentate in Anexa 1. Prin 

transmiterea lucrarii participantii confirma ca sunt de acord cu termenii si conditiile prezentei 

metodologii.  

Autorii isi asuma in integralitate responsabilitatea asupra caracterului original al 

materialelor transmise. Nu vor fi luate in considerare articole/lucrari stiintifice 

publicate/utilizate anterior. 

https://urgentapantelimon.ro/formarea-specialistilor-pentru-preventia-nasterii-premature/
https://www.mcascientificevents.eu/ecpm/
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Prin transmiterea lucrarii, participantii confirma ca sunt disponibili in perioada 09.06. – 13.06.2020 

si pot participa la congresul Al XXVII-lea Congres European in Domeniul Medicinei Perinatale 

2020  desfasurat in Lisabona, Portugalia, in perioada 09 – 13 Iunie 2020.  

Cu exceptia situatiilor de forta majora, sustinute/dovedite de documentele justificative, absenta 

nemotivata si ne-anuntata, obliga participantul selectat la plata contravalorii tuturor serviciilor 

angajate pentru participarea la congresul definit mai sus.  

Lucrarile elaborate cu respectarea formatului din Anexa 1, vor fi transmise prin e-mail pana la data 

de 31.03.2020, ora 24:00, la adresa de e-mail pantelimon.neonatologie@gmail.com. Lucrarile vor 

fi semnate olograf (cu pixul, pe fiecare pagina) de catre autori, confirmand astfel unicitatea si 

individualitatea lucrarii.  

Se vor respinge, ca fiind neconforme, lucrarile care:  

- Nu sunt semnate olograf (cu pixul, pe fiecare pagina) de catre autor sau sunt transmise in 

format editabil; 

- Nu sunt insotite de adeverinta emisa de angajator, conform specificatiilor de mai sus;  

- Nu respecta formatul din Anexa 1 la prezenta metodologie;  

- Nu sunt transmise pana la data si ora limita stabilite de prezenta metodologie.  

Dupa primirea lucrarilor, organizatorii vor transmite prin e-mail fiecarui participant numarul cu 

care a fost inregistrata lucrarea, confirmand astfel validarea in concurs.  

4.4 EVALUAREA LUCRARILOR SI PUBLICAREA REZULTATELOR 

INTERMEDIARE 

Comisia de evaluare a lucrarilor, va analiza si puncta fiecare dintre lucrarile primite, cu note de la 1 

la 10. Comisia este formata din expertii implicati in proiect, respectiv:  

- Dr. Sardescu Gheorghita – Presedinte 

- Dr. Sbarcea Adriana – Membru 

mailto:pantelimon.neonatologie@gmail.com
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- Dr. Coman Cristina  – Membru 

- Florea- Gabrian Catalina – Secretar 

Se vor urmari principalele elemente comune dintre lucrarea analizata si tematicile dezvoltate in 

cadrul programelor de formare, conform Anexa 1.  

In data de 06.04.2020, pana la ora 16:00, se va publica, pe pagina web a proiectului 

https://urgentapantelimon.ro/formarea-specialistilor-pentru-preventia-nasterii-premature/ , lista cu 

participantii admisi la concurs in ordinea descrescatoare a punctajului, primii 15 participanti 

fiind castigatori pentru participarea la congres. Punctajele obtinute se vor comunica individual prin 

raspuns la e-mailul de transmitere a lucrarii.  

La punctaj egal, departajarea se va face aplicand principiul primul venit – primul servit, insemnand 

ca prima lucrare inregistrata va fi cea selectata.  

 

4.5 CONTESTATII 

Participantii care nu se regasesc in primii 15 din lista publicata in data de 06.04.2020, pot depune 

contestatie in scris, semnata olograf si transmisa prin e-mail la adresa de corespondenta de la care 

au primit tematica de curs, pantelimon.neonatologie@gmail.com pana cel tarziu la 07.04.2020, ora 

16:00.  

Solutionarea contestatiilor se va realiza de catre urmatoarea comisie: 

- Dr. Popescu-Ialomita Cristina – Presedinte  

- Dr. Mocioiu Anisoara – Membru  

- Dr. Matache Monica – Membru  

https://urgentapantelimon.ro/formarea-specialistilor-pentru-preventia-nasterii-premature/
mailto:pantelimon.neonatologie@gmail.com
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- Farcas Andreea Valeria – Secretar  

Pentru fiecare contestatie se va transmite rezolutia individual, prin e-mail, pana la 08.04.2020, ora 

14:00.  

4.6 PUBLICAREA REZULTATELOR FINALE 

In data de 08.04.2020, ora 16:00 se va afisa la adresa indicata mai sus, lista finala a 

castigatorilor concursului, organizat in cadrul proiectului FORMAREA SPECIALISTILOR 

IMPLICATI IN FURNIZAREA SERVICIILOR MEDICALE PENTRU PREVENTIA NASTERII 

PREMATURE SI PENTRU INGRIJIREA NOU-NASCUTULUI PREMATUR IN VEDEREA 

REDUCERII MORTALITATII SI MORBIDITATII INFANTILE, cod POCU/91/4/8/108028.  

In cazul in care, dupa publicarea rezultatelor, dintre candidatii selectati nu confirma toti 

participarea, acestia vor fi inlocuiti cu urmatorii inscrisi in concurs, in ordinea 

descrescatoare a punctajului obtinut.  

Punctajele obtinute se vor comunica individual prin email. 

 
! In urma participarii la schimbul de bune practici, fiecare asistenta medicala de 
neonatologie are obligatia sa elaboreze, in termen de 10 zile de la finalizarea activitatii, un 
raport care sa sumarizeze activitatile, informatiile si beneficiile profesionale generate de 
aceasta activitate.  
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ANEXA 1 

CONDITII TEHNICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA LUCRAREA STIINTIFICA 

 

Lucrarea  trebuie sa fie scrisa in limba romana. 

Textul in sine, trebuie sa aiba maxim 10 pagini care va respecta urmatoarele caracteristici:  

o Va fi redactat utilizand Microsoft Word 2000 sau o alta versiune compatibila;  

o Va fi redactat utilizand fontul Times New Roman, 12, justified, spatiere de 1,5. 

o Exemplarele transmise , inclusiv bibliografia trebuie sa fie coerente din punct 

de vedere stiintific si lingvistic;  

Figuri, imagini sau tabele – se vor insera in text, de preferinta color, in partea stanga a paginii, cu 

indicarea numarului (cu cifre arabe) si a titlului in subsol. Ele nu vor intra la calculul celor maxim 

10 pagini. 

Bibliografia se va insera la finalul lucrarii, aparitia in text fiind marcata cu paracteze rotunde, 

utilizand formatul: Autor (Nume, Prenume), Titlul lucrarii, Editura, Anul aparitiei. Nu va intra in 

calculul celor 10 pagini. 

 
Lucrarea privind INGRIJIREA NOU - NASCUTULUI PREMATUR  trebuie sa prezinte 

in amanunt, intr-un studiu de caz, modul in care ati aplicat in sectia in care lucrati 

notiunile acumulate in urma participarii la sesiunile de formare organziate prin 

proiect. Lucrarea ar trebui sa cuprinda urmatoarele puncte: 

- Reanimarea prematurului la sala de nastere 

- Pregatirea punctului de preluare in vederea stabilizarii nou-nascutului 

prematur 

- Tehnica montarii cateterului venos periferic 

- Prevenirea infectiilor asociate actului medical 
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