Metodologia de selectie a Grupului Tinta

participant la programul de formare profesionala organizat in cadrul
Proiectului «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curenta a sectiilor de Anestezie si Terapie
Intensiva (ATI) din Romania a metodelor moderne de „Suport Vital Extracorporeal al functiilor cardiopulmonara, renala si hepatica” dovedite a scadea mortalitatea la pacientul critic si Cresterea
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1. Cadrul general
Metodologia de fata a fost elaborata in vederea reglementarii procesului de recrutare și selectie
a membrilor Grupului Tinta, in vederea participarii la programul de formare profesionala, precum si la
schimburi de experienta/ seminarii/ conferinte, organizate in cadrul proiectului «EXTRAVITAL Implementarea în activitatea curenta a sectiilor de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) din Romania a
metodelor moderne de „Suport Vital Extracorporeal al functiilor cardio-pulmonara, renala si hepatica”
dovedite a scadea mortalitatea la pacientul critic si Cresterea Competentelor Profesionale ale
Personalului Specializat», cod SMIS 110977, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
Metodologia de selectie a Grupului Tinta s-a intocmit cu respectarea prevederilor urmatoarelor
documente:
-

Manualul beneficiarului POCU 2014-2020;
Ghidul Orientari generale – Conditii generale POCU 2014-2020;
Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice ”Formarea personalului implicat în implementarea
programelor prioritare de sănătate”;
Contractul de finantare POCU/91/4/8/110977 nr. 3267/22.12.2017, cu toate modificarile și
completarile sale ulterioare.

Proiectul «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curenta a sectiilor de Anestezie si Terapie
Intensiva (ATI) din Romania a metodelor moderne de „Suport Vital Extracorporeal al functiilor cardiopulmonara, renala si hepatica” dovedite a scadea mortalitatea la pacientul critic si Cresterea
Competentelor Profesionale ale Personalului Specializat», având o durata de 36 luni, este implementat
in parteneriat, la nivel national - in toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii (Nord-Vest, Nord-Est, Vest,
Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Bucuresti-Ilfov). Structura parteneriatului de proiect
se prezinta astfel:
o Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara, Lider de parteneriat si
Beneficiar;
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o Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucuresti,
Partener 1.
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea nivelului de competente al specialistilor
implicati in furnizarea de servicii medicale si in implementarea programelor si actiunilor prioritare de
sanatate la nivel national si local, prin furnizarea de programe de formare profesionala in tehnici
avansate de suport extracorporeal al functiilor vitale pentru asistentele medicale si medicii din
specialitatea Anestezie-Terapie Intensiva (ATI) precum si participare la schimburi de experienta si
schimburi de bune practici.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin dezvoltarea
si furnizarea de programe de formare profesionala in tehnici avansate de suport extracorporeal al
functiilor vitale, pentru un numar de 900 de specialisti din domeniul medical. Astfel, proiectul va
produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a creste performantele personalului medical
din institutiile publice implicat in implementarea programelor, respectiv a actiunilor prioritare de
sanatate in Anestezie-Terapie Intensiva la nivel national, regional si local, prin participarea acestora la
cursuri de formare profesionala specifica, schimburi de experienta si/sau schimburi de bune practici.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:
1. OS1 - Cresterea numarului de personal din institutii publice implicat in implementarea
actiunilor prioritare de sanatate in specializarea Anestezie-Terapie Intensiva la nivel national, regional,
judetean si local care devine informat cu privire la programele de formare profesionala specifica,
precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta, prin desfasurarea de actiuni de
informare si constientizare pentru personalul medical din cele 8 regiuni ale tarii: Nord-Est, Nord-Vest,
Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov;
2. OS2 - Imbunatatirea cadrului tehnic si metodologic in specialitatea Anestezie-Terapie Intensiva
prin actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practica si a procedurilor de lucru specifice
precum si prin introducerea de programe noi;
3. OS3 - Cresterea nivelului de instruire si perfectionare a competentelor pentru 600 de
asistenti/asistente medicale si 300 de medici specialisti in Anestezie-Terapie Intensiva, membri GT, prin
organizarea a doua programe de formare profesionala specifica, adaptate nevoilor acestora;
4. OS4 - Cresterea nivelului de dezvoltare profesionala si a gradului de implicare a 90 de
specialisti romani din domeniul medical, membri GT, in initiativele europene de schimb de informatii,
prin facilitarea participarii acestora la congrese, workshop-uri si schimburi de bune practici in domeniul
specializarii Anestezie-Terapie Intensiva, in tari de pe teritoriul Uniunii Europene.
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2. Delimitarea Grupului Tinta
Grupul tinta al proiectului este format din 900 specialisti implicati in furnizarea de servicii
medicale, respectiv din 600 de asistente medicale si 300 de medici care isi desfasoara activitatea in
sectiile ATI ale institutiilor medicale publice.
Astfel, membrii grupului tinta vizat de proiect indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
o sunt angajati intr-o institutie publica care ofera servicii medicale/ de sanatate publica;
o sunt implicati in domeniul programelor/ actiunilor prioritare de sanatate - Anestezie-Terapie
Intensiva - la nivel national, regional, judetean si local, intr-una din cele 8 regiuni de dezvoltare
ale tarii.
Dimensiunea grupului tinta a fost stabilita ca urmare a consultarilor realizate de membrii
parteneriarului cu institutiile publice implicate in implementarea programelor prioritare de sanatate la
nivel national, regional, judetean si local, cu reprezentantii Societatii Romane de Anestezie si Terapie
Intensiva, respectiv cu reprezentantii Ministerului Sanatatii.
Optiunea implementarii acestui proiect la nivel national deriva din necesitatea egalarii
disparitatilor indicatorilor de sanatate la nivel national, regional, judetean si local. Membrii grupului
tinta vor fi recrutati din cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii, dupa cum urmeaza:
 810 persoane, respectiv 90% din totalul grupului tinta, vor fi selectate din cele 7 regiuni mai
putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si SudMuntenia, din care 270 medici si 540 asistente medicale, care vor beneficia de cursuri de
formare profesionala.
Dintre membrii GT provenind din regiunile mai putin dezvoltate, absolventi ai cursurilor de
formare profesionala, se vor selecta 27 de medici si 54 de asistente medicale pentru
participarea la schimburile de experienta/seminarii/conferinte;
 90 de persoane, respectiv 10% din totalul grupului tinta, vor fi selectate din regiunea dezvoltata
Bucuresti-Ilfov, din care 30 medici si 60 asistente medicale, care vor beneficia de cursuri de
formare profesionala.
Dintre membrii GT provenind din regiunea dezvoltata Bucuresti-Ilfov, absolventi ai cursurilor de
formare profesionala, se vor selecta 3 medici si 6 asistente medicale pentru participarea la
schimburile de experienta/seminarii/conferinte.
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3. Procedura de selectie a Grupului Tinta
Activitatile de informare, recrutare, selectie si inregistrare a grupului tinta se vor derula cu
implicarea celor 2 membri ai parteneriatului, conform unui calendar de lucru prestabilit, și vor fi
organizate atat la nivelul regiunii dezvoltate Bucuresti-Ilfov, cat si la nivelul celor 7 regiuni mai putin
dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia).
Resursa umana implicata in activitatea de selectie a Grupului tinta este reprezentata de cate 2
Experti selectie grup tinta angajati din partea fiecarui membru al parteneriatului de proiect. In
regiunea Bucuresti-Ilfov, procesul de recrutare a membrilor GT se va realiza de catre Partenerul 1. In
celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale tarii (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si
Sud-Muntenia), procesul de recrutare a membrilor GT se va realiza atat de catre Beneficiar, cat si
Partenerul 1.
In cadrul activitatii de selectie a GT, se vor avea in vedere urmatoarele directii de actiune:
I. Informarea managerilor de spitale publice cu sectie ATI din fiecare regiune vizata de proiect
privind derularea programului de formare profesionala – printr-o scrisoare de prezentare a proiectului, a
activitatilor care urmeaza sa fie derulate prin proiect si a rezultatelor estimate. Prin intermediul acestei
scrisori, conducatorii de unitati spitalicesti sunt invitati sa sprijine proiectul - prin nominalizarea
personalului din sectiile ATI care ar putea sa fie inscris in GT. Scrisoarea va cuprinde si un acord formal
pe care managerii de spitale vor fi rugati sa il semneze, acord prin care permit personalului nominalizat
sa participe la activitatile derulate prin proiect.
II. Crearea unor baze de date cu personalul angajat in sectiile ATI din spitalele publice, din fiecare
regiune de dezvoltare, astfel:
- 1 baza de date cu medicii din sectiile ATI din regiunea dezvoltata Bucuresti-Ilfov, impartita pe
Bucuresti, respectiv judetul Ilfov;
- 1 baza de date cu asistentele din sectiile ATI din regiunea dezvoltata Bucuresti-Ilfov, impartita pe
Bucuresti, respectiv judetul Ilfov;
- 1 baza de date cu medicii din sectiile ATI din regiunile mai putin dezvoltate, impartita pe fiecare judet;
- 1 baza de date cu asistentele medicale din sectiile ATI din regiunile mai putin dezvoltate, impartita pe
fiecare judet.
III. Informarea grupului tinta privind derularea programului de formare profesionala a personalului
implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate din fiecare regiune de dezvoltare a tarii.
Informarea grupului tinta va fi facuta preponderent intr-o maniera directa, astfel:
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III.1 Prezentarea proiectului – prin intermediul unui e-mail de prezentare expediat persoanelor incluse
in bazele de date anterior mentionate, continand informatii relevante privind modalitatile de inscriere in
GT, adresa de Facebook a proiectului, datele de contact ale expertilor selectie GT si un calendar
estimativ al intalnirilor directe care se vor organiza in cadrul proiectului. Astfel, potentialii membri ai GT
din fiecare regiune vizata de proiect vor putea sa tina nemijlocit legatura cu echipa de proiect, sa isi
exprime interesul de a se inscrie in GT sau de a participa la intalnirile directe organizate in cadrul
proiectului.
III.2 Organizarea de intalniri directe – evenimente de informare privind desfasurarea programului de
formare, cate unul in fiecare regiune de dezvoltare. Se vor organiza 8 astfel de evenimente, la care vor fi
invitate sa participe persoanele inscrise in bazele de date.
Intalnirile directe vor prilejui contactul nemijlocit al echipei de proiect cu potentialii membri ai grupului
tinta din fiecare regiune vizata de proiect, astfel incat echipa de proiect sa-si poata face o imagine
generala a tuturor tipurilor de nevoi ale potentialului grup tinta cu privire la activitatea de formare
profesionala specifica. In cadrul acestor intalniri, echipa de proiect va incerca sa raspunda la toate
intrebarile adresate de potentialii membri ai grupului tinta. Tot cu acest prilej, potentialii membri ai
grupului tinta vor primi informatii complete cu privire la modalitatea de completare documentelor
aferente dosarului pentru inscrierea in grupul tinta si cu persoanele/ locatiile unde vor putea depune
aceste dosare.
IV. Selectia si inregistrarea Grupului Tinta din fiecare regiune de dezvoltare a tarii
Prezentul proiect vizeaza inscrierea in grupul tinta a 270 de medici si 540 de asistente din regiunile
mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia),
precum si a 30 medici si 60 asistente medicale din regiunea dezvoltata Bucuresti-Ilfov.
Inscrierea propriu-zisa a membrilor GT in proiect se va putea face in 2 moduri:
a. Cu sprijinul responsabililor resurse umane din cadrul unitatilor spitalicesti publice cu sectie ATI
vizate de proiect, care vor distribui formularele de inregistrare, vor obtine toare semnaturile
necesare si vor returna formularele completate si semnate olograf, insotite de documente
suport, expertilor selectie grup tinta. In acest caz, comunicarea cu persoanele interesate sa ia
parte la activitatile prevazute in proiect se va derula indirect.
b. Prin comunicare directa cu potentialii membri ai GT. Expertii selectie grup tinta vor expedia pe
e-mail toate documentele necesare inscrierii potentialilor membri in Grupul tinta si vor stabili
intalniri directe cu acestia pentru completarea dosarelor de inscriere.
Persoanele interesate sa faca parte din proiect vor avea la dispozitie toate canalele de comunicare
disponibile (numar de telefon, adresa pagina de Facebook, adresa e-mail) pentru a intra in legatura cu
expertii selectie grup tinta din partea fiecarui partener. Aceste informatii se vor regasi in materialele de
prezentare distribuite in cadrul activitatilor proiectului. Pe pagina de Facebook a proiectului va exista o
sectiune in care persoanele interesate isi vor putea manifesta intentia de inscriere in GT, cu trimitere la
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completarea unor formulare on-line. Persoanele astfel inscrise vor fi contactate ulterior de responsabilii
de proiect, oferindu-li-se consultanta necesara privind dobandirea calitatii de membru a grupului tinta.
La sediul Beneficiarului și Partenerului 1 se va afișa in loc vizibil un afiș de dimensiune A3 cu
informatiile despre proiect.
Egalitate de șanse și nediscriminare
Procedura de selectie a Grupului tinta va respecta principul egalitatii de șanse și al
nediscriminarii, al egalitatii intre barbati și femei.
In Grupul tinta se vor putea inscrie toate persoanele care respecta conditiile prezentei
metodologii, indiferent de rasa, gen, nationalitate, etnie, limba, religie, orientare sexuala, categorie
sociala, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau orice alt criteriu care poate conduce
la discriminare. Se va incuraja participarea egala atât a femeilor, cât și a barbatilor.
Inscrierea propriu zisa in vederea selectarii pentru a face parte din Grupul tinta se realizeaza prin
depunerea dosarului de candidatura, in perioada de inscrieri și in locatiile stabilite, in prezenta unui
expert selectie grup tinta/ responsabil selectie grup tinta.
Dosarul va cuprinde, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
Formular de inregistrare in grup tinta (Anexa 1)
Cerere de inscriere/ Declaratie privind evitarea dublei finantari (Anexa 2)
Acord de utilizare a datelor personale (Anexa 3)
Angajament de respectare a cerintelor proiectului (Anexa 4)
Copie a cartii de identitate si copie dupa certificatul de nastere, copie dupa certificatul de
casatorie sau dupa un alt document relevant in cazul schimbarii numelui
□ Copie document care atesta ultima forma de invatamant absolvita
□ Adeverinta de la locul de munca (unitatea sanitara, specialitatea / sectia unde activeaza
salariatul) – original
□ Alte documente relevante solicitate de membrii echipei de proiect.

□
□
□
□
□

Formularele tip vor fi puse la dispozitie persoanelor interesate de catre responsabilii selectie GT,
cu ocazia intalnirilor directe/ evenimentelor de informare sau in format electronic, utilizand canalele de
comunicare anterior descrise.
Inscrierea candidatilor/ Depunerea dosarelor se va realiza respectand principiul "Primul sosit,
primul servit". Dosarele se vor completa de catre potentialii membri ai grupului tinta cu indrumarea
responsabililor selectie grup tinta si se vor inregistra atat la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov, cat si la
nivelul celor 7 regiuni mai putin dezvoltate, in cate un registru al grupului tinta (formular tip, anexa la
prezenta metodologie).
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Verificarea dosarelor, validarea in grupul tinta si solutionarea contestatiilor
Selectia efectiva a candidatilor si includerea in grupul tinta se va face in urma verificarii
dosarelor de inscriere si a constatarii respectarii criteriilor de eligibilitate valabile. Lipsa unuia sau a mai
multor documente/ completarea incorecta a formularelor/ neindeplinirea criteriilor si cerintelor
prevazute in cuprinsul prezentei metodologii conduc, in mod automat, la invalidarea solicitarii si
respingerea candidatului la inscrierea in grupul tinta al proiectului.
Verificarea documentelor depuse va fi realizata de catre responsabilii selectie grup tinta tinta iar
dosarele vor fi vizate de catre managerul de proiect.
Candidatii nemultumiti de rezultatele procesului de selectie au posibilitatea sa depuna
contestatie scrisa in termen de cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului.
Candidatii ale caror contestatii au fost admise in urma evaluarii de catre expertii echipei de proiect vor fi
reintrodusi in circuitul procedurii de selectie a membrilor Grupului Tinta, pâna la momentul atingerii
indicatorilor prevazuti in proiect.
In momentul atingerii indicatorilor prevazuti in proiect (900 persoane apartinand Grupului Tinta
selectate), procedura de selectie a grupului tinta se va fi incheiat.
Mentinerea legaturii cu Grupul Tinta se va realiza pe toata perioada derularii activitatilor
prevazute in proiect, membrii sai fiind in permanenta informati, prin toate mijloacele de comunicare
disponibile. In situatii de absenteism sau abandon, se vor lua toate masurile necesare pentru a inlocui
persoana care a abandonat participarea la activitatile proiectului. In cazul in care vor exista modificari
ale componentei Grupului Tinta, acestea vor fi anuntate, in mod obligatoriu, managerului de proiect.
Toti membrii grupului tinta selectati conform criteriilor de eligibilitate si cerintelor prezentei
metodologii vor participa la programul de formare profesionala specifica derulat in cadrul proiectului si,
ulterior absolvirii cursurilor, vor avea posibilitatea de a fi selectati pentru participarea la schimburile de
experienta/ seminarii/ conferinte nationale si internationale, in baza recomandarilor furnizate de
formatorii care sustin cursurile de formare profesionala medicala.
Gestiunea interna a documentelor
In derularea activitatilor anterior descrise, membrii echipei de implementare de la nivelul fiecarui
partener vor respecta un set de reguli de gestiune unitara a documentelor, dosarelor si bibliorafturilor
care contin documentele aferente procesului de selectie a Grupului Tinta.
Se va urmari o gestiune fizica adecvata a documentelor si dosarelor intocmite, dosarele vor fi
grupate in bibliorafturi si bibliorafturile se vor eticheta corespunzator, in scopul accesarii facile a
continutului acestora.
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Reguli de gestiune a documentelor:
•
Dosarele de candidatura pentru selectie in vederea includerii in Grupul tinta se vor alcatui
la nivelul fiecarui partener.
•
Dosarul de candidatura pentru selectie in vederea includerii in Grupul tinta se intocmeste
pentru fiecare candidat si contine documentele prevazute in prezenta metodologie, in ordinea stabilita.
•
Dosarele de candidatura pentru selectie in vederea includerii in Grupul tinta se vor alcatui
intr-un exemplar original.
•
Fiecare biblioraft intocmit va avea un opis al documentelor pe care le contine, pozitionat
ca prima pagina din continutul sau.

Programul de formare profesionala specifica pentru medici si asistente medicale care lucreaza
in domeniul ATI, creditat cu puncte EMC (Educatie Medicala Continua - conform Deciziei nr. 67
din 09/12/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua).
Ulterior selectiei realizate pentru includerea in Grupul Tinta, responsabilii de proiect vor proceda
la formarea grupelor de participanti pentru programul de formare profesionala specifica. Medicii si
asistentele din sectiile ATI, vor fi instruiti in Tehnici extracorporale de suport vital avansat iar Programa
de pregatire va fi adaptata necesitatilor specifice celor doua categorii profesionale. O parte din program
va fi comun (datele generale despre fiziologie, fiziopatologie si clinica functiilor si aparatelor afectate,
descrierea principiilor de functionare a tehnicilor, indicatii, contraindicatii, precautii, etc). Programa
asistentelor medicale se va concentra pe aspectele practice ale aplicarii tehinicilor de suport vital
(descrierea dispozitivelor, montarea acestora, instalarea si racordarea lor la pacient, monitorizarea
functionarii aparatelor si a evolutiei pacientului, raportarea complicatiilor si masuri de corectare a
acestora, aspecte de comunicare, etc). Pe langa aceste aspecte, programa de pregatire a medicilor va
aprofunda notiunile teoretice din domeniu, prezentand ultimele date cu privire la indicatiile metodei,
categoriile de patologii, adaptarea tehnicii la situatia clinica a pacientului, integrarea acestor tehnici in
programul de monitorizare si tratament complex al pacientului, elemente de training in ceea ce priveste
tehnicile de abord vascular invaziv, etc.
Programul va cuprinde atat o parte teoretica, formata din cursuri interactive, cat si una practica,
in cadrul careia se vor exersa si deprinde tehnicile specifice de aplicare a acestor metode moderne de
tratament.
Programele de formare profesionala derulate in cadrul proiectului vor fi creditate cu puncte
EMC (Educatie Medicala Continua - conform Deciziei nr. 67 din 09/12/2005 privind stabilirea sistemului
de credite de educatie medicala continua).
Cursurile vor avea loc in Timisoara si in Bucuresti.
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La organizarea fiecarui curs se va tine cont de disponibilitatea de participare a cursantilor.
Pentru medicii din sectile ATI din regiunile mai putin dezvoltate, se vor organiza 27 grupe de curs
a cate 10 participanti, durata unui curs fiind de 90 ore (30 teorie si 60 instruire practica).
Pentru medicii din sectile ATI din regiunea dezvoltata Bucuresti-Ilfov, se vor organiza 3 grupe de
curs a cate 10 participanti, durata unui curs fiind de 90 ore (30 teorie si 60 instruire practica).
Pentru asistentele medicale din sectile ATI din regiunile mai putin dezvoltate, se vor organiza 27
grupe de curs a cate 20 participanti, durata unui curs fiind de 60 ore (30 teorie si 30 instruire practica).
Pentru asistentele medicale din sectile ATI din regiunea dezvoltata Bucuresti-Ilfov, se vor
organiza 3 grupe de curs a cate 20 participanti, durata unui curs fiind de 60 ore (30 teorie si 30 instruire
practica).
La finalizarea cursului, participantii vor avea posibilitatea de a sustine un examen de absolvire daca au indeplinit conditia prezentei obligatorii. Daca promoveaza examenul de absovire, vor dobandi o
Diploma de participare la programul de formare profesionala specifica si creditarea cu puncta EMC.
De asemenea, 27 de medici si 54 de asistente, absolventi ai cursurilor de formare profesionala
din regiunile mai putin dezvoltate si 3 medici si 6 asistente, absolventi ai cursurilor de formare
profesionala din regiunea dezvoltata Bucuresti-Ilfov vor fi selectati - in baza recomandarilor furnizate de
formatorii care sustin cursurile de formare profesionala medicala, pentru participarea la schimburile de
experienta/seminarii/conferinte derulate in tara sau in spatial UE.
4. Anexe
Formular de inregistrare in grup tinta - Anexa 1
Cerere de inscriere/ Declaratie privind evitarea dublei finantari - Anexa 2
Acord de utilizare a datelor personale - Anexa 3
Angajament de respectare a cerintelor proiectului - Anexa 4
Registru de inregistrare a dosarelor de candidatura in vederea inscrierii in grupul tinta –
Anexa 5
Anexele anterior mentionate fac parte integranta din prezenta metodologie.
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Anexa 1
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:

……………..

Axă prioritară:

……………..

Titlu proiect:

……………………………………….

OIR/OI responsabil:

………………………….

Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact:

………………………………………………………………………………………………………..

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]

Data intrării în operațiune:

……………………………………………..

CNP:

…………………………………………

Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune:

………………………………………..

Județ:

…………………………………………

Unitate teritorial administrativă: ……………….
Gen:
Masculin
Feminin
Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
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Persoană cu vârsta peste 54 de ani
Categoria de Grup Țintă din care face parte:

………………….

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare
Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED
Persoană

dezavantajată:

DA
NU
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
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Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus

Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………

……………………

Data:

Data:

……………………

………………….

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și
prelucrarea datelor personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în
niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către
niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.
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Secțiunea B.

La ieșirea din operațiune

Dată ieșire din operațiune:

……………………..

Situația pe piața forței de muncă:
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant
- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant
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- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….
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Secțiunea C.

Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune

- Persoană care are un loc de muncă
- Persoană care desfășoară o activitate independentă
- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă
- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă
- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă
- Altă situație: ......................................................
Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite

Entitate nou creată prin intervențiile POCU
Da
Nu
-

Denumire:

-

Adresa:

-

Județ:

-

Localitate:

-

Telefon:

-

Fax:

-

Email:

-

Website:

-

Cod unic de înregistrare fiscală:

-

Dată intrare în operațiune:

-

Dată ieșire din operațiune:

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
……………………
Data:
………………….
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Anexa 2 - Cerere de inscriere/ Declaratie privind evitarea dublei finantari
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investitii 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes
general
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
Contract nr. POCU/91/4/8/110977
Titlul proiectului: «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curenta a sectiilor de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) din Romania a metodelor moderne
de „Suport Vital Extracorporeal al functiilor cardio-pulmonara, renala si hepatica” dovedite a scadea mortalitatea la pacientul critic si Cresterea
Competentelor Profesionale ale Personalului Specializat»

CERERE DE INSCRIERE/ DECLARATIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANTARI
Subsemnatul/a………………..............................................................................., legitimat cu CI seria ............,
nr........................., CNP…………………………….........., profesia................................................, locul de munca
.......................................................................................................................................................................,
tel. mobil ................................, e-mail ..................................……....................................., va rog sa imi
aprobati inscrierea in grupul tinta și participarea la Programul de formare profesionala specifica
organizate in cadrul Proiectului «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curenta a sectiilor de
Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) din Romania a metodelor moderne de „Suport Vital
Extracorporeal al functiilor cardio-pulmonara, renala si hepatica” dovedite a scadea mortalitatea la
pacientul critic si Cresterea Competentelor Profesionale ale Personalului Specializat»,
POCU/91/4/8/110977.
Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii, in calitate de candidat pentru
grupul tinta al proiectului anterior mentionat, implementat de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
„Pius Brinzeu” Timisoara (Lider), in parteneriat cu Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucuresti, declar pe propria raspundere ca nu am beneficiat/ nu beneficiez și nu
am facut parte/ nu fac parte din grupul tinta al unui alt proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 - Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Prioritatea de investitii 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de
înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8:
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
Nume, prenume ..............................................
Semnatura .............................................
Data ………………………..
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Anexa 3 - Acord de utilizare a datelor personale
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investitii 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes
general
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
Contract nr. POCU/91/4/8/110977
Titlul proiectului: «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curenta a sectiilor de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) din Romania a metodelor moderne
de „Suport Vital Extracorporeal al functiilor cardio-pulmonara, renala si hepatica” dovedite a scadea mortalitatea la pacientul critic si Cresterea
Competentelor Profesionale ale Personalului Specializat»

ACORD PRIVIND UTILIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a…………………………..................................................,
legitimat
cu
CI
seria
..............nr.....................CNP……………………………..................................., tel. mobil .............................., email ..................................………………......, in calitate de candidat pentru grupul tinta in Proiectul
«EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curenta a sectiilor de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) din
Romania a metodelor moderne de „Suport Vital Extracorporeal al functiilor cardio-pulmonara, renala si
hepatica” dovedite a scadea mortalitatea la pacientul critic si Cresterea Competentelor Profesionale ale
Personalului Specializat» - finantat din Fondul Social European, POCU/91/4/8/110977, declar ca am fost
informat/a privind obligativitatea de a furniza datele mele personale, cu respectarea dispozitiilor legale
in vigoare. Declar, de asemenea, ca sunt de acord ca datele mele personale sa fie stocate, prelucrate și
utilizate in scopul Proiectului de catre partnerii din cadrul acestui proiect. Inteleg ca orice omisiune sau
incorectitudine in prezentarea informatiilor personale in scopul obtinerii de avantaje patrimoniale sau
de orice alta natura este pedepsita conform legii, declar ca nu am furnizat informatii false in
documentele prezentate și imi asum responsabilitatea datelor continute in dosarul de candidatura,
garantând ca datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și ma angajez ca, in eventualitatea
in care survin modificari privind datele personale care fac obiectul dosarului de candidatura depus
(reinnoirea cartii de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), sa anunt
echipa de implementare a proiectului și sa furnizez documente doveditoare in acest sens.
Nume, prenume ..............................................
Semnatura ..............................................
Data ………………………......
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Anexa 4 - Angajament de respectare a conditiilor proiectului
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investitii 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes
general
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
Contract nr. POCU/91/4/8/110977
Titlul proiectului: «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curenta a sectiilor de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) din Romania a metodelor moderne
de „Suport Vital Extracorporeal al functiilor cardio-pulmonara, renala si hepatica” dovedite a scadea mortalitatea la pacientul critic si Cresterea
Competentelor Profesionale ale Personalului Specializat»

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CONDITIILOR PROIECTULUI
Subsemnatul/a…………………………...................................................................., legitimat cu CI seria ......,
nr.................,

CNP………………………………........................,

tel.

mobil

.................................,

e-mail

..................................……………….., declar pe propria raspundere ca am fost informat(a) privind conditiile
de acces in grupul tinta și de derulare a Proiectului «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curenta
a sectiilor de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) din Romania a metodelor moderne de „Suport Vital
Extracorporeal al functiilor cardio-pulmonara, renala si hepatica” dovedite a scadea mortalitatea la
pacientul critic si Cresterea Competentelor Profesionale ale Personalului Specializat» și ma angajez sa
respect cerintele proiectului, sa particip la toate activitatile care imi revin și sa intocmesc toate
documentele solicitate de echipa de proiect.

Nume, prenume ..............................................
Semnatura .............................................
Data ………………………..
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Anexa 5 - Registrul de inregistrare a dosarelor de candidatura
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investitii 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes
general
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
Contract nr. POCU/91/4/8/110977
Titlul proiectului: «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curenta a sectiilor de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) din Romania a metodelor moderne
de „Suport Vital Extracorporeal al functiilor cardio-pulmonara, renala si hepatica” dovedite a scadea mortalitatea la pacientul critic si Cresterea
Competentelor Profesionale ale Personalului Specializat»

REGISTRU DE INREGISTRARE A DOSARELOR DE CANDIDATURA IN VEDEREA INSCRIERII IN GRUPUL
TINTA – REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV/ REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE – Regiunea ....................

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Data
depunerii

Semnatura candidat

Observatii

Nume și prenume responsabil cu inregistrarea participantilor
_____________________________
Semnatura________________________
Data___________________
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