București, 15 ianuarie 2015

Decizia Managerului de Proiect
referitoare la Selectia Dosarelor pentru Personalul de Instruit, in cadrul proiectului :
“Îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice în România, prin achiziția
de bunuri, servicii şi lucrări de specialitate”
Avand in vedere numarul dosarelor / persoanelor inscrise pentru instruire si luand in considerare
urmatoarele aspecte:
1. Obiectivul principal stabilit in cadrul proiectului cu privire la instruirea personalului: “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 de asistență medicală
de hematologie si oncologie pediatrică pentru un numar de 279 persoane (29 medici, 164 asistente, 86 de
infirmiere) care isi desfasoara activitatea in centre/sectii de hematologie si oncologie pediatrica din tara"
2. Scopul instruirii personalului medical in cadrul acestui proiect este "perfectionarea personalului medical" (prin
cresterea nivelului de cunostinte in domeniu si/sau actualizarea informatiilor) si implicit "cresterea calitatii
serviciilor medicale" pe care acestia le vor oferi pacientilor din centrele/sectiile de hematologie si oncologie
pediatrica in care lucreaza (prin punerea in practica a informatiilor acumulate).
3. Metodologia de selectie a personalului de instruit prevede ca:
- in perioada 05.01 2016 – 12.01.2016 s-a realizat inregistrarea dosarele candidatilor pentru selectia personalului
de instruit in cadrul proiectului mai sus mentionat;
- la finalul perioadei de inscriere au fost inregistrate un numar de 335 de dosare (50 medici, 190 asistente, 95
infirmiere) cu aproximativ 20% mai mare decat numarul prevazut in bugetul initial al proiectului: 279 persoane
(29 medici, 164 asistente, 86 infirmiere);
- metodologia de selectie a personalului de instruit prevede la cap 6.3 ca: Promotorul si partenerii de proiect isi
rezerva dreptul de a modifica: numarul de persoane pentru fiecare categorie de personal de instruit si repartizarea
numarului de persoane de instruit la fiecare partener, in functie de numarul inscrierilor, de disponibilitatea
lectorilor si a spatiilor de instruire, sau de alti factori justificati pentru incadrarea in bugetul de instruire aprobat
al proiectului."
- metodologia de selectie a personalului de instruit prevede la cap 4.3 ca: "Selectia personalului de instruit se va
face respectand principiul egalitatii de sanse si criteriile de eligibilitate descrise in Regulamentul pentru
implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 . La selectia personalului de instruit nu se va face
nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate (cu exceptia persoanelor care
sunt cetateni UE) etnie, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica
necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu ce ar avea ca scop sau
efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a drepturilor omului
si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si
cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice, etc. se va respecta principiul egalitatii de sanse si criteriile de
eligibilitate descrise in Regulamentul pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014"
- promotorul si partenerii de proiect au dreptul de a solicita si efectua modificari in bugetul proiectului, in limita
conditiilor din contractul de finantare al proiectului, care ar putea sa permita accesul numarului total de persoane
inscrise si eligibile sau cel putin un numar apropiat de cel al persoanelor inscrise si eligibile, mai mare decat cel
prevazut in bugetul initial al proiectului.

Managerul proiectului decide:
1. Amanarea datei de selectie a dosarelor, de catre comisiile de selectie a personalului de instruit ale
promotorului si partenerilor de proiect, pana cel tarziu la data de 15 februarie 2016, pentru a permite:
- identificarea solutiilor de suplimentare a bugetului promotorului si partenerilor de proiect pentru plata
subventiilor numarului de persoane de instruit eligibile si inregistrate peste numarul din bugetul initial al
proiectului;
- aprobarea suplimentarii bugetare pentru promotor si partenerii proiectului de catre Ministerul Sanatatii,
conform notificarilor ce vor fi inaintate de acestia;
- organizarea documentatiei pentru instruire in noile conditii mentionate in notificarile de suplimentare a
numarului de persoane instruite si a bugetului aferent.

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” - București
Manager Proiect
Dr. Cirimbei Ciprian

