
 
 

București, 02 decembrie 2015  
 
Anunt de selectie  
Lectori Coordonatori si Lectori Asistenti 
 
Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București, anunță demararea procedurii de selectie a 
lectorilor coordonatori si a lectorilor asistenti pentru realizarea unor programe de instruire a personalului 
medical in domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice in cadrul proiectului: “Îmbunătățirea serviciilor 
acordate în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice în România, prin achiziția de bunuri, servicii şi 
lucrări de specialitate”. Proiectul este derulat în parteneriat cu: Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii “Louis 
Țurcanu” Timișoara, Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca şi Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii “Sf. Maria” Iași.  
 
Unul din obiectivele principale stabilite in proiect este: “Realizarea unor programe de instruire adresate 
personalului medical care işi desfășoară activitatea în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice. Această 
activitate presupune instruirea conform standardelor actuale europene de asistență medicală de hematologie si 
oncologie pediatrică pentru un numar de 279 specialiști (29 de medici, 164 de asistenți medicali, 86 de 
infirmiere) ce vor fi selectati in cadrul acestui proiect.”  

Pentru realizarea programelor de instruire in cadrul acestui proiect, Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 
Trestioreanu” organizeaza selectia unui numar de 14 lectori din care 4 lectori coordonatori si 10 lectori 
asistenti, cu vasta experienta in activitatea medicala de hematologie si oncologie pediatrica.  

Cei 4 lectori coordonatori ce vor fi selectati in cadrul proiectului vor avea ca principale atributii: coordonarea 
activitatilor de instruire la nivelul fiecarui partener din proiect, coordonarea si instruirea lectorilor asistenti la 
nivelul fiecarui partener, precum si instruirea personalului medical al partenerului de proiect. Se va selecta cate 
un lector coordonator pentru fiecare partner. 

Cei 10 lectori asistenti ce vor fi selectati in cadrul proiectului vor avea ca principale atributii: coordonarea 
activitatilor de instruire si instruirea personalului medical, din centrele de oncologie pediatrica in care lectorii 
asistenti isi desfasoara activitatea sau in centrele in care acestia vor fi repartizati ca urmare a selectiei, conform 
optiunilor exprimate la inscriere. Se va selecta cate un lector asistent pentru fiecare sectie / compartiment de 
hematologie si oncologie pediatrică cu care vor colabora partenerii proiectului. 

Depunerea dosarelor de participare la selectie se poate face doar in perioada: 03.12.2015 – 09.12.2015 la 
Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” din București, Sector 2, Sos Fundeni nr. 252. Selectia va fi 
realizata in data de 10.12.2015 iar rezultatele vor fi afisate pe site-urile partenerilor de proiect si in institutiile 
partenerilor. 

Detaliile legate de conditiile de participare si de selectie a lectorilor sunt prezentate in "Metodologiile de 
selectie a lectorilor coordonatori si a lectorilor asistenti" si vor fi afisate pe site-urile partenerilor de proiect si 
in institutiile partenerilor. 

Contact pentru depunere dosare:  
 
Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” - București 
 
Secretariat Manager  
Tel: 021.227.14.00 
E-mail: secretariat@iob.ro 


