Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea saraciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricarei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de inaltă calitate, inclusiv
asistență medicala și servicii sociale de interes genera l
Obiectivul specific 4.8: Îmbunatatirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
Titlu proiect: ”Spitalul Municipal Onesti "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti-Centru de excelenta pentru instruirea
personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational
inovativ”, cod SMIS: POCU/91/4/8/109680

Metodologia de selecție a grupului țintă (GT)

Selectia grupului tinta se va face tinand cont de legislatia in vigoare si respectand
regulile impuse de Ghidul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU
2014-2020, precum si de indeplinirea conditiilor din Ghidul solicitantului – conditii
specifice si cererea de finantare, respectiv:

Grupul ţinta va fi format din specialisti implicati in furnizarea de servicii
medicale, dupa cum urmeaza:
1. personal din institutii publice implicat in implementarea programelor
prioritare de sanatate si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- angajat intr-o institutie publica care ofera servicii medicale/de sanatate publica
(ex. spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala)
- implicat intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate la nivel
national, regional, judetean si local. Este vizat inclusiv personalul implicat in
actiunile prioritare de sanatate.

2. medic de familie implicat in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre
domeniile programelor prioritare de sanatate si aflat in relatii contractuale cu Casa
de Asigurari de Sanatate.
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Domeniile prioritare de sănătate
Ghidul solicitantului - condiții specifice - ”Formarea personalului implicat în
implementarea programelor prioritare de sănătate” vizeaza urmatoarele domenii
prioritare de sanatate, in acord cu Strategia Natioanala de Sanatate 2017 -2020:
1. Sănătatea femeii şi copilului:
2. Boli netransmisibile majore:
a. boli cardiovasculare,
b. cancer (ex. bronho-pulmonar, colo-rectal),
c. diabet zaharat,
d. boli respiratorii
e. boli endocrine (prin deficit de iod insuficient corectate si disfuncţiile tiroidiene)
f. Boala Cronică de Rinichi (BCR)
3. Boli transmisibile
a. Tuberculoza
b. Hepatita virală cronică B şi C.
c. HIV/SIDA.
4. Sănătatea mintală.
5. Bolile rare (inclusiv genetică medicală)

Sunt vizate si actiunile prioritare de sanatate.
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Criteriile de eligibilitate ale participantului în procesul de selecţie sunt
următoarele:
1. Candidatul nu a mai participat si nu va mai participa la un alt proiect finantat
din fonduri nerambursabile, cu cu activităţi similare celor din proiectul ”Spitalul
Municipal Onesti "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti-Centru de excelenta pentru
instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare
de sanatate in context transnational inovativ”, cod SMIS: POCU/91/4/8/109680.
2. Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate;
3. Va avea disponibilitatea de a participa la activităţile din Proiect;
4. Este angajat în sectorul sanitar (medic sau asistent medical);

Dosarul de candidatură pentru GT va cuprinde următoarele:
1) Copie dupa cartea de identitate;
2) Copie după certificatul de naștere;
3) Copie după certificatul de căsătorie/hotărâre judecătorească de divorț
(dacă este cazul);
4) Copii documente (diplome, adeverințe, certificate) care atestă calificarea
(medic, asistentă);
5) Adeverință de salariat de la locul de muncă;
6) Cerere de înscriere in proiect, semnată și datată – Anexa 1;
7) Formularul de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile
finantate prin POCU 2014-2020 – Anexa 8;
8) Declarație pe proprie răspundere cu privire la neimplicarea în alte activități
de formare identice în cadrul unui program de formare prin POCU 4.8 –
Anexa 2,
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9) Declaratie de consimtamant cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu
caracter personal – Anexa 3,
10)Declaratie privind disponibilitatea participarii la activitatile proiectului –
Anexa 4.

!!!!! Important
 Candidatul va adnota „Conform cu originalul” si va semna pe fiecare din
documentele atasate in copie: cartea de identitate, certificatul de nastere,
certificatul de casatorie/hotarare judecatoreasca de divort, diplome,
adeverinte, certificari,

 Din adeverinta de salariat trebuie sa reiasa ca persoana poate face parte din
grupul tinta al proiectului, respectiv ca se incadreaza in una din cele doua
categorii de mai jos:
1. personal din institutii publice implicat in implementarea programelor prioritare
de sanatate si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- angajat intr-o institutie publica care ofera servicii medicale/de sanatate publica
(ex. spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala)
- implicat intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate la nivel
national, regional, judetean si local. Este vizat inclusiv personalul implicat in
actiunile prioritare de sanatate.

2. medic de familie implicat in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre
domeniile programelor prioritare de sanatate si aflat in relatii contractuale cu Casa
de Asigurari de Sanatate.
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Documentele necesare pentru includerea în grupul ţintă se pot descărca
accesând pagina website a Spitalului Municipal Onesti "Sfantul Ierarh Dr. Luca"
http://www.spitalonesti.ro.

Informarea GT se va realiza pe urmatoarele canale:

 materiale informative ale proiectului (bannere, flyere, afise etc.),
 web site-ul proiectului,
 materiale digitale informative transmise prin email,
 anunturi de presa,
 seminarii de informare, in care vor fi prezentate activitatile si oportunitatile
oferite in cadrul proiectului,

 punctul de informare permanent ce va furniza informatii si materiale de
informare cu privire la activitatile proiectului.

Informaţii suplimentare se pot obtine de aici:
-

pocu.spitonesti@gmail.com,

-

office@spitalonesti.ro,

-

https://www.facebook.com/pocusmis109680/,

-

punctul de informare organizat in cadrul Spitalului Municipal Onesti
"Sfantul Ierarh Dr. Luca", Adresa: str. Perchiului 1 municipiul Onesti,
jud. Bacau, cod 601048.
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Membrii grupului țintă vor fi invitați să participe la proiect prin intermediul
campaniilor publice de informare și comunicare a activităților proiectului, pentru
selecție aplicându-se principiul „primului venit”.

Orice persoană interesată de participarea în cadrul proiectului, care a trecut prin
etapa de informare poate, ulterior, să solicite înregistrarea în cadrul proiectului. În
acest sens, potențialul participant va contacta responsabilii din cadrul proiectului
(experții identificare, informare si selectare GT) pentru a -și manifesta intenția, iar
aceștia îl vor consilia în legătură cu pașii care trebuie urmați în acest sens.

Datele de contact (e-mail, nr. de telefon) vor fi puse la dispoziția persoanelor
interesate cu ocazia informării, dar și publicate prin diferitele mijloace de
informare enumerate mai sus.

Înscrierile persoanelor interesate în grupul țintă vor fi ierarhizate în funcție de
data înscrierii și se va întocmi o bază de date cu acestea.

In procesul de selectie a grupului tinta se va tine cont de principiile orizontale si
temele secundare FSE. Astfel, va fi promovata egalitatea de sanse, combaterea
discriminarii pe criterii de criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau
convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala si va fi asigurat accesul egal la
activitatile desfasurate in cadrul proiectului. Selectia grupului tinta se va face în
concordanta cu principiul egalitatii de sanse si non-discriminarii.
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