Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii”
Titlul proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția,
diagnosticarea și tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea
tehnologiei de vârf. CARDIOPED”
Contract POSDRU/179/3.2/S/152289
Beneficiar Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

REGULAMENT
de selecție a grupului țintă pentru proiectul POSDRU/179/3.2/S/152289

Preambul
Prezentul regulament este realizat în vederea selecției grupului țintă aferent proiectului cu titlul
“Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția, diagnosticarea și
tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea tehnologiei
de vârf. CARDIOPED” contract POSDRU/179/3.2/S/152289, cofinanţat din Fondul Social
European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Prin intermediul acestui proiect, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” ClujNapoca, în calitatea de unic beneficiar, va asigura livrarea a 10 programe de perfecţionare:
 P1 – Tratamentul chirurgical și minim invaziv al malformațiilor cardiace – medici;
 P2 – Tratamentul chirurgical și minim invaziv al malformațiilor cardiace – asistente;
 P3 – Diagnosticul și tratamentul urgențelor cardio-vasculare – medici;
 P4 – Diagnosticul și tratamentul urgențelor cardio-vasculare – asistente;
 P5 – Îngrijirea și supravegherea nou-născutului și sugarului cu malformații cardiace
congenitale – medici
 P6 – Îngrijirea și supravegherea nou-născutului și sugarului cu malformații cardiace
congenitale – asistente
 P7 – Diagnosticul tulburărilor de ritm la copii – medici
 P8 – Diagnosticul tulburărilor de ritm la copii – asistente
 P9 – Diagnostic ecografic prenatal și diagnostic anatomo-patologic al malformațiilor
cardiace congenitale – medici
 P10 – Diagnostic imagistic (ecografic și RMN) al bolilor cardiace congenitale și dobândite
la copii – medici
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Programele de perfecţionare sunt destinate personalului medical din domeniul cardiologie
pediatrică, din unităţi sanitare publice cu paturi precum şi medici cu alte specializări din domenii
conexe (Anestezie și Terapie Intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie,
Imagistică medicală din secțiile Cardiologie Pediatrică, ATI-Chirurgie Cardiovasculară, Cateterism
Intervențional, Terapie Intensivă Neonatală, Cardiologie, Anestezie și Terapie Intensivă, Unități
Primire Urgențe (pediatrie), Ginecologie, Imagistică Medicală etc.) alături de care personalul
medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe, din regiunile de dezvoltare
ale României Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Satu-Mare, Sălaj și Maramureș) și
Vest (județele Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin).
În urma promovării probelor de evaluare, aferente programelor de perfecționare, se va obţine un
certificat cu credite EMC (educație medicală continuă) recunoscut de către Colegiul Medicilor
România. De asemenea, participanţii la programele de perfecţionare au posibilitatea de a obţine o
subvenţie, sub formă de premiu, în valoare de 1250 de lei (impozabil)/program pentru asistente
medicale și 2500 de lei (impozabil)/program pentru medici, conform metodologiei de acordare a
premiilor, publicată pe site-ul web al proiectului la adresa http://www.cardioped.ro.
Cursurile se vor desfășura în Cluj-Napoca iar transportul grupului țintă, cazarea grupului țintă, masa
grupului țintă, precum și materialele de documentare suplimentare pentru grupul țintă, vor fi
asigurate din cadrul proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289.
Capitolul I: Descrierea procedurii de selecţie
Art. (1): Selecţia candidaţilor va fi organizată în cadrul proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289 iar
prezentul regulament legiferează modalitatea de selecţie a candidaţilor pentru programele de
perfecţionare furnizate în cadrul activităţii A6. Furnizarea programelor de formare profesională a
cadrelor medicale și medicilor, realizarea stagiilor aprofundate de practică în străinătate și
formarea privind lucrul în echipă prin intermediul modulului ALS.
Art. (2): În recrutarea și selecția grupului țintă se va ține cont de principiul egalității de șanse și
nediscriminării. Astfel, nu se va realiza nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință
indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, etc.
Art. (3): Înscrierea candidaţilor se va realiza printr-o selecție de dosare care presupune depunerea
dosarului de înscriere, al cărui conţinut este descris în Capitolul III. Dosarul de înscriere se va
depune, personal sau prin servicii de curierat rapid, la următoarea adresă:
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
Cluj-Napoca, Str. Louis Pasteur nr.4, et. III, camera 5
Tel. 0750 774869 sau 0750 774870
În atenția dlui. conf. univ. dr. Dan Bența, manager proiect
Art. (4): Pe plic/dosar se va preciza numele și prenumele candidatului şi menţiunea Pentru
proiectul POSDRU/179/3.2/S/152289.
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Art. (5): Dosarul va avea în mod obligatoriu număr de înregistrare alocat în momentul depunerii la
adresa mai sus menționată.
Art. (6): Rezultatele procesului de selecţie vor fi afişate pe site-ul web al proiectului, la adresa
http://www.cardioped.ro.
Art. (7): Perioada de desfășurare a activității A6. Furnizarea programelor de formare
profesională a cadrelor medicale și medicilor, realizarea stagiilor aprofundate de practică în
străinătate și formarea privind lucrul în echipă prin intermediul modulului ALS, din cadrul
proiectului, este 26.03.2015 – 25.12.2015.
Art. (8): În cadrul proiectului se dorește formarea a aprox. 42 de grupe (din care aprox. 16 grupe
pentru medici și aprox. 26 grupe pentru asistentele medicale) pentru programele P1-P10, în funcţie
de opţiunile participanţilor, de disponibilitatea formatorilor și de disponibilitatea sălilor necesare
pentru livrarea programelor. Numărul de locuri eligibile pentru o grupă este de min. 6 și max. 16
locuri.
Capitolul II: Condiţii de eligibilitate
Art. (1): Pentru a putea fi considerat eligibil, un candidat trebuie să îndeplinească, în mod
cumulativ, următoarele condiţii:
a) să se încadreze în grupul țintă al proiectului: personal medical din domeniul cardiologie
pediatrică, din unităţi sanitare publice cu paturi precum şi medici cu alte specializări
din domenii conexe (Anestezie și Terapie Intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară,
Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secțiile Cardiologie Pediatrică, ATIChirurgie Cardiovasculară, Chirurgie Cardiovasculară, Cateterism Intervențional,
Terapie Intensivă Neonatală etc.) alături de care personalul medical din domeniul
cardiologiei pediatrice formează echipe complexe, din regiunile de dezvoltare ale
României Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Satu-Mare, Sălaj și
Maramureș) și Vest (județele Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin);
b) să nu fi urmat sau să nu urmeze la momentul înscrierii în acest program de formare unul
sau mai multe programe similare sau cu o curriculă similară, finanţate din fonduri
naționale, europene sau mondiale, cu programul/programele pentru care s-a înscris în
cadrul proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289;
c) să i se fi validat dosarul de înscriere în cadrul proiectului.
Capitolul III: Conţinutul dosarului de înscriere
Art. (1): Pentru MEDICI (programele P1, P3, P5, P7, P9, P10), dosarul de înscriere va conţine,
în această ordine, următoarele documente:
a) un formular de înscriere, în original, datat şi semnat (Anexa 1a la prezentul regulament);
b) o declaraţie privind evitarea dublei finanţări, în original, datată şi semnată (Anexa 2a la
prezentul regulament);
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c) o declaraţie de consimțământ, în original, datată şi semnată (Anexa 3 la prezentul
regulament);
d) o adeverinţă, în original, datată, semnată şi ştampilată (olograf), eliberată de conducerea
unei unități sanitare publice cu paturi din regiunile Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița
Năsăud, Cluj, Satu-Mare, Sălaj și Maramureș) sau Vest (județele Arad, Hunedoara, Timiș și
Caraș-Severin), în perioada de înscriere în cadrul proiectului (recomandat ca în antet să
existe datele de identificare ale unității sanitare), din care să rezulte următoarele informaţii:
 numele şi prenumele;
 CNP-ul;
 denumirea unității sanitare publice cu paturi, localitatea şi judeţul în care este cadru
medical;
 statutul de cadru medical;
 domeniul medical în care își desfășoară activitatea
 pe adeverinţă se va specifica faptul că ea a fost eliberată pentru a servi la înscriere în
cadrul proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289
e) copie, conform cu originalul sau legalizată, a certificatului de naștere;
f) o copie, conform cu originalul, a cărţii de identitate/buletinului;
g) o copie/copii, conform cu originalul sau legalizată/e, a diplomei de licență și a
documentelor care să ateste titlurile oficiale de calificare în medicină necesare pentru a
profesa medicina pe teritoriul României, cum ar fi:
h) diplomă de medic, eliberată de o instituție de învățământ superior medico-farmaceutic
acreditată din România;
i) certificat de medic specialist, eliberat de Ministerul Sănătații Publice;
j) diplomă, certificatul sau un alt titlu în medicină eliberate conform normelor Uniunii
Europene;
k) diplomă, certificatul sau un alt titlu în medicină dobândite într-un stat terț și recunoscute de
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene (traducere legalizată în limba română).
l) În cazul schimbării de nume, se trimite și următorul document:
 o copie, conform cu originalul sau legalizată, a unui act care atestă schimbarea
numelui (certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ etc), în cazul în care numele din
certificatul de naștere diferă față de numele trecut pe diplomă/diplome și/sau numele
trecut în cartea de identitate/buletin;
Notă: O copie conform cu originalul este o copie simplă a documentului care are mențiunea
“Conform cu originalul” și care este semnată olograf, în original, și ștampilată de către persoana
împuternicită din cadrul unității sanitare.
Art. (2): Pentru ASISTENTE/ASISTENȚI (programele P2, P4, P6, P8), dosarul de înscriere va
conţine, în această ordine, următoarele documente:
a) un formular de înscriere, în original, datat şi semnat (Anexa 1b la prezentul regulament);
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b) o declaraţie privind evitarea dublei finanţări, în original, datată şi semnată (Anexa 2b la
prezentul regulament);
c) o declaraţie de consimțământ, în original, datată şi semnată (Anexa 3 la prezentul
regulament);
d) o adeverinţă, în original, datată, semnată şi ştampilată (olograf), eliberată de conducerea
unei unități sanitare publice cu paturi din regiunile Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița
Năsăud, Cluj, Satu-Mare, Sălaj și Maramureș) sau Vest (județele Arad, Hunedoara, Timiș și
Caraș-Severin), în perioada de înscriere în cadrul proiectului (recomandat ca în antet să
existe datele de identificare ale unității sanitare), din care să rezulte următoarele informaţii:
 numele şi prenumele;
 CNP-ul;
 denumirea unității sanitare publice cu paturi, localitatea şi judeţul în care este cadru
medical;
 statutul de cadru medical;
 domeniul medical în care își desfășoară activitatea
 pe adeverinţă se va specifica faptul că ea a fost eliberată pentru a servi la înscriere în
cadrul proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289
e) copie, conform cu originalul sau legalizată, a certificatului de naștere;
f) o copie, conform cu originalul, a cărţii de identitate/buletinului;
g) o copie/copii, conform cu originalul sau legalizată/e, a diplomei/diplomelor de studii (care
să ateste titlurile oficiale de calificare de asistent medical pentru a profesa pe teritoriul
României), cum ar fi:
h) diplomă de licenţă de asistent medical generalist
i) diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată
j) diplomă studii postliceale şi medii asistent medical generalist
k) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil
de îngrijiri generale, eliberate sau, după caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii
Europene (traducere legalizată în limba română) sau, respectiv, atestatul de echivalare, în
cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist dobândite într-un stat terţ şi care
nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre menţionate.
l) În cazul schimbării de nume, se trimite și următorul document:
 o copie, conform cu originalul sau legalizată, a unui act care atestă schimbarea
numelui (certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ etc), în cazul în care numele din
certificatul de naștere diferă față de numele trecut pe diplomă/diplome și/sau numele
trecut în cartea de identitate/buletin;
Notă: O copie conform cu originalul este o copie simplă a documentului care are mențiunea
“Conform cu originalul” și care este semnată olograf, în original, și ștampilată de către persoana
împuternicită din cadrul unității sanitare.
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Capitolul IV: Selecţia candidaţilor
Art (1): Procesul de selecţie va consta în evaluarea eligibilităţii candidaturilor (admis/respins) şi
realizarea distribuţiei pe grupe a candidaţilor declaraţi admişi în urma evaluării eligibilităţii
candidaturilor. Verificarea eligibilităţii candidaturilor presupune verificarea respectării următoarelor
criterii de eligibilitate:
 conţinutul dosarului (dacă dosarul este complet) prevăzut în Capitolul III din prezentul
regulament;
 respectarea termenului stabilit pentru depunerea dosarului, menționat în calendarul
selecţiei prevăzut în Capitolul V din prezentul regulament;
 încadrarea în categoria de participanţi eligibili, descrisă la Capitolul II din prezentul
regulament.
Art (2): Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate conduce la respingerea dosarului/candidatului.
Art (3): Pentru realizarea distribuţiei pe grupe a candidaţilor, pe fiecare program, se va avea în
vedere principiul „primul venit, primul servit” (se vor lua în considerare, în ordine crescătoare,
numerele de înregistrare primite la adresa descrisă în Capitolul I, în momentul depunerii dosarelor
de înscriere – se vor lua în considerare numerele de înregistrare ale dosarelor atunci când acestea
sunt declarate eligibile), ținându-se cont de ordinea preferințelor și a numărului maxim de grupe
care se poate forma pentru fiecare program. Procesul de evaluare a dosarelor de înscriere va fi
realizat de către o comisie de evaluare aleasă dintre următoarele persoane: managerul de proiect și
asistenţii-manager.
Capitolul V: Calendarul selecţiei
Art (1): Calendarul selecției este următorul:
30.03.2015 Lansarea procesului de selecţie
30.03.2015 -30.04.2015

Depunerea dosarelor de înscriere (30.04.2015 fiind ultima zi de
înregistrare a dosarelor)

31.03.2015 -04.05.2015 Evaluarea continuă a candidaturilor
06.04.2015 - 04.05.2015
04.05.2015-07.05.2015
11.05.2015

Afişarea rezultatelor parţiale pe site-ul web al proiectului,
www.cardioped.ro
Depunerea și înregistrarea contestaţiilor (aceiași adresă
menționată în Capitolul I)
Afişarea rezultatelor finale pe site-ul web al proiectului,
www.cardioped.ro

11.05.2015 Finalizarea procesului de selecţie
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Art (2): În cazul în care numărul maxim de grupe va fi atins înainte de data limită de depunere a
dosarelor, înscrierea va fi oprită înainte de data menţionată în calendarul selecţiei.
Capitolul VI: Modul de livrare al programelor
Art. (1): Programele de perfecţionare se vor livra, conform următorului grafic de desfăşurare:
Activități
online

Întalnirea 1
față în față

20 ore

8 ore
susținute de
experți cu
experiență
internațională

Activități
online

Întalnirea 2 față în față

Activități
online

Întalnirea 3 față în
față

24 ore

16 ore activități
practice de simulare
pe manechin și/sau
activități practice la
patul bolnavului etc.

20 ore

8 ore activități
practice + 4 ore
evaluare finală

Art. (2): Distribuția orelor pentru activitățile on-line poate suferi modificări, în funcție de
recomandările primite de la fiecare coordonator de program de formare.
Capitolul VII. Prevederi finale
Art. (1): Prezentul regulament se aplică în cadrul proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289, începând
cu data de 31.03.2015.
Art. (2): Prezentul regulament se poate completa/modifica, prin corrigendum.
Anexe la prezentul regulament:
 152289_Anexa 1a - Formular înscriere - medici
 152289_Anexa 1b - Formular înscriere – asistente/asistenți
 152289_Anexa 2a - Declarație privind evitarea dublei finanțări - medici
 152289_Anexa 2b - Declarație privind evitarea dublei finanțări - asistente/asistenți
 152289_Anexa 3 - Declarație de consimtamant - medici și asistente/asistenți
 152289_Anexa 4 - Model de adeverință - medici și asistente/asistenți
 152289_Anexa 5 - Indicații completare adeverință - medici și asistente/asistenți
 152289_Anexa 6 - Fișă de autoverificare a dosarului - medici și asistente/asistenți

Manager proiect,
conf. univ. dr. Dan Bența
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