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CAP. 1 INFORMATII GENERALE PROIECT
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” in calitate de beneficiar al proiectului:
“Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice din Romania,
prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate”, proiect finantat prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2009-2014 prin programul RO 19 - Initiative in Sanatatea Publica, a realizat
prezenta metodologie in vederea selectarii lectorilor coordonatori in cadrul acestui proiect.
Proiectul se deruleaza 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.
1.1. Obiective principale proiect
1. Îmbunătățirea asistenţei medicale în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice în
România, prin asigurarea infrastructurii de bază.
2. Achiziția de echipamente specifice actului medical pentru cazurile de hematologie si oncologie
pediatrică, inclusiv a serviciilor de instruire a personalului care va exploata echipamentele.
3. Achiziția de dotări, consumabile şi renovare.
4. Elaborarea unei campanii de informare, educare şi comunicare în domeniul hematologiei şi
oncologiei pediatrice.
5. 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) care isi desfasoara activitatea in toate centrele de hematologie si oncologie
pediatrica din tara. Instruirea va fi realizata de 14 lectori (4 lectori coordonatori si 10 lectori
asistenti) cu vasta experienta in activitatea medicala de hematologie si oncologie pediatrica.
Avand in vedere ca in acest domeniu medical nu a mai existat in tara nici o forma de specializare
in ultimii 10 ani, acest proiect ofera o solutie unor probleme majore de asistenta medicala, intr-un
domeniu extrem de dificil, care vizeaza afectiunile maligne la copil, patologie pediatrica cu risc
potential letal.
1.2 Rezultate principale proiect
Rezultatele principale ale proiectului vor fi crearea unor centre dotate corespunzator pentru
diagnosticul precoce complet si complex, conform standardelor actuale, premisa esentiala pentru
stabilirea planului de tratament oncologic multidisciplinar a cazurilor de hematologie si oncologie
pediatrica, monitorizarea evolutiei acestor cazuri, dar si crearea si asigurarea suportului la nivel de
resurse umane. Aceste rezultate se vor regasi la nivelul celor patru centre dotate la nivel national:
Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara.

CAP. 2 ROLUL SI ACTIVITATILE LECTORILOR COORDONATORI
Prezenta metodologie a fost realizata pentru selectia unui numar de 4 lectori coordonatori cu
vasta experienta in activitatea medicala de hematologie si oncologie pediatrica, cate unul de la
fiecare din partenerii de proiect. Lectorii coordonatori vor fi selectati pentru a participa in cadrul
proiectului la activitatea mentionata la Cap. 1, Art. 1.1, pct. 5 din prezenta metodologie.
2.1 Rolul lectorilor coordonatori
Rolurile celor 4 lectori coordonatori in cadrul proiectului vor fi urmatoarele:
- vor coordona activitatile de instruire la nivelul partenerilor din proiect
- vor coordona lectorii asistenti din centrele cu care partenerii vor colabora pentru instruire
- vor instrui timp de 3 zile lectorii asistenti pentru realizarea activitatilor de instruire
- vor instrui personalul medical (medici, asistenti, infirmiere) ce va fi selectat din sectiile sau
compartimentele de hematologie si oncologie pediatrică in care lectorii coordonatori isi
desfasoara activitatea.
Instruirea se va realiza conform standardelor actuale europene de asistență medicală de
hematologie si oncologie pediatrică.
2.2. Activitatile lectorilor coordonatori
Cei 4 lectori coordonatori vor beneficia de “suportul partenerilor de proiect pentru organizarea
instruirii si asigurarea logisticii necesare pentru instruire” si vor realiza urmatoarele activitati:
- vor elabora lunar “graficul orar” de instruire in functie de programul de lucru propriu si de cel al
persoanelor ce urmeaza a fi instruite, astfel incat sa asigure o prezenta cat mai mare la instruire.
- vor elabora lunar “materiale pentru programul de instruire”: suport didactic, fise de lucru,
prezentari PPT, etc. Fiecare lector coordonator isi va alege tematica si materialele de instruire
conform tipului persoanelor ce urmeaza a fi instruite, experientei acestora si conform studiilor si
experientei profesionale proprii.
- vor instrui lectorii asistenti o singura data, in cadrul unei singure sesiuni de 3 zile, avand in
vedere supraspecializarea lor in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice.
- vor instrui lunar specialisti (medici, asistenti, infirmiere) din centrul in care isi desfasoara
activitatea, conform planului, programei si procedurilor de instruire proprii.
- vor coordona lectorii asistenti selectati din alte centre de hematologie si oncologie pediatrica cu
care vor colabora partenerii de proiect.
- vor gestiona materialele si documentatia de instruire, vor trimite lunar partenerilor de proiect
documente completate (grafic orar, tabel de prezenta, suport didactic, fise de lucru, etc.) pentru
raportarea activitatilor de instruire pe care le-au coordonat.
2.3 Contractul de servicii pentru activitatile prestate
Fiecare lector coordonator va semna un contract de servicii cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al.
Trestioreanu” pentru a primi indemnizatia lunara pe durata proiectului. Contractul de servicii va
specifica obligatiile si beneficiile lectorilor coordonatori, conform prezentei metodologii.

2.4 Locatiile pentru realizarea activitatilor de instruire
Cei 14 lectori selectati = 4 lectori coordonatori si 10 lectori asistenti din sectiile sau
compartimentele de hematologie si oncologie pediatrica ale spitalelor din tara, vor realiza
activitatile de instruire in urmatoarele locatii:
PROMOTOR - BUCURESTI:
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”- Bucuresti - 1 lector coordonator
1. Institutul Clinic Fundeni - Bucuresti - 1 lector asistent
2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “M. S. Curie”- Bucuresti - 1 lector asistent
3. Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu - Bucuresti - 1 lector asistent
4. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” - Constanta - 1 lector asistent
5. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Craiova - 1 lector asistent

Total: 6 lectori = 1 lector coordonator + 5 lectori asistenti

PARTENER 1 - TIMISOARA:
Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii “Louis Țurcanu” - Timișoara - 1 lector coordonator
6. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Gavril Curtenu" - Oradea - 1 lector asistent
Total: 2 lectori = 1 lector coordonator + 1 lector asistent

PARTENER 2 - CLUJ:
Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță”- Cluj -Napoca - 1 lector coordonator
7. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii - Sectia Pediatrie 2 - Cluj-Napoca - 1 lector asistent
8. Spitalul Clinic de Copii - Sectia Clinica Pediatrie 3 - Brasov - 1 lector asistent
9. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Sectia Clinica Pediatrie - Targu-Mures - 1 lector asistent
10. Spitalul Clinic Judetean Mures - Sectia Clinica Pediatrie 2 - Targu-Mures - 1 lector asistent

Total: 5 lectori = 1 lector coordonator + 4 lectori asistenti

PARTENER 3 - IASI:
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” - Iași - 1 lector coordonator
Total: 1 lector = 1 lector coordonator

CAP. 3 BENEFICIILE LECTORILOR COORDONATORI
Activitatile lectorilor coordonatori vor fi desfasurate pe toata durata de implementare a
proiectului, minim 16 ore de instruire/luna.
3.1 Beneficii financiare
Pentru activitatile realizate, lectorii coordonatori vor avea urmatoarele beneficii financiare:
- pentru instruirea lectorilor asistenti, o singura data pe durata proiectului, timp de 3 zile, lectorii
coordonatori vor primi o indemnizatie in valoare bruta de: 2700 lei / 3 zile de instruire.
- pentru instruirea specialistilor (medici, asistente si infirmiere) si coordonarea activitatilor de
instruire, lectorii coordonatori vor primi lunar, pe durata proiectului, o indemnizatie in valoare
bruta de: 100 lei / ora de instruire.
3.2 Alte beneficii
Acest proiect este o provocare, o ocazie unica pentru cei 4 lectori coordonatori sa
demonstreze celorlalti specialisti din domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice din
Romania nivelul lor de cunostinte si experienta lor in domeniu, precum si capacitatea si
abilitatile lor de instruire.
Avand in vedere ca in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice nu a mai existat in tara nici o
forma de specializare in ultimii 10 ani, probabil ca unul dintre cele mai importante beneficii ale
participarii in cadrul acestui proiect ca lector coordonator va fi cu siguranta o reconfirmare a
numelui si valorii dvs. in domeniu, un plus de apreciere, recunoastere si respect din partea
celorlalti lectori coordonatori, din partea lectorilor asistenti, din partea persoanelor instruite, dar si
din partea reprezentantilor partenerilor de proiect.
Participand in acest proiect in calitate de lectori coordonatori veti putea impartasi experiente
profesionale si veti putea dezbate cazuri speciale, experimentand un mod special de socializare
si relationare cu ceilalti specialisti din domeniu, avand in vedere alte doua beneficii majore:
programul flexibil de instruire – acesta va putea fi personalizat chiar de dvs. si locatia
accesibila – instruirea fiind realizata chiar in institutia dvs.
Prin suportul oferit de partenerii proiectului pentru elaborarea si prezentarea materialelor de
instruire veti obtine o sintetizare, structurare si actualizare a informatiilor pentru instruiri
viitoare pe care le veti putea realiza in acest domeniu.
Pentru activitatile desfasurate in cadrul proiectului lectorii coordonatori vor primi la finalul
proiectului o Diploma de participare care va certifica participarea in cadrul unui proiect
finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian precum si o certificare a activitatilor de
instruire realizate: numarul de ore de instruire realizate, numarul de persoane instruite, perioada
si locatia de instruire, tematica de instruire. Participand in acest proiect ca lector coordonator veti
fi una din cele doar 14 persoane din Romania care vor putea primi o astfel de diploma.

CAP. 4 CRITERII DE ELIGIBILITATE - CONDITII DE INSCRIERE
4.1 CONDITII GENERALE
Avand in vedere gradul inalt de specificitate al instruirii personalului medical criteriile de selectie
vor fi adaptate calificarii inalte pluridisciplinare si supraspecializarii de hematologie si oncologie
pediatrica sau oncopediatrie.
4.2 CRITERII DE ELIGIBILITATE
Criterii de eligibilitate pentru a fi selectat ca Lector coordonator in proiect:
- Sa fie cetatean UE cu domiciliul sau resedinta legala in Romania
- Sa aiba disponibilitatea de a participa la activitatile specificate in Activitatea 5 a proiectului, in
afara orelor de program
- Sa fie personal medical: medic primar, doctor in medicina
- Sa aiba 2 specialitati in oncologie medicala si pediatrie sau pediatrie si oncologie medicala cu
supraspecializare/atestat in hematologie si oncologie pediatrica / oncopediatrie sau sa fie profesor
universitar pediatrie cu supraspecializare in hematologie si oncologie pediatrica/oncopediatrie
- Sa aiba activitate medicala de hematologie si oncologie medicala de cel putin 5 ani intr-un centru
de oncologie pediatrica cu numar de peste 50 de cazuri noi/an (conform datelor RNCC : Institutul
Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”Bucuresti, Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Louis
Turcanu” Timisoara, Institutul Oncologic “Prof.Dr.I.Chiricuta” Cluj-Napoca , Spitalul Clinic de
Urgente pentru Copii «Sf. Maria » Iasi, Institutul Clinic Fundeni )
- Sa isi desfasoara in prezent activitatea medicala de hematologie si oncologie pediatrica in centrul
Promotor - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” - Bucuresti sau intr-unul dintre
centrele partenere : Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Louis Turcanu”- Timisoara, Institutul
Oncologic “Prof.Dr.I.Chiricuta” - Cluj-Napoca , Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii “Sf.
Maria” – Iasi.
- Sa fie de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale in cadrul proiectului, furnizate in
declaratia de consimtamant.
- Sa completeze si sa depuna toate documentele din continutul “Dosarului de inscriere” - pentru
selectia Lectorilor coordonatori in perioada si in locatia stabilita.
4.3 PRINCIPII DE PARTICIPARE SI SELECTIE
Selectia corpului lectorilor se va face respectand principiul egalitatii de sanse si criteriile de
eligibilitate descrise in Regulamentul pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian
2009-2014 . La constituirea corpului lectorilor 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 alibertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in
domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice, etc.

CAP. 5 DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE
“Dosarul de inscriere” pentru selectia lectorilor coordonatori va cuprinde urmatoarele:
1.Cerere de inscriere (Anexa 1) - 1 original – cu semnatura solicitantului – se va mentiona postul
solicitat (lector coordonator) si locatia in care candideaza pentru a instrui personalul.
2.Scrisoare de motivatie (Anexa 2) - 1 original – cu semnatura solicitantului - pentru motivarea
participarii la instruire in calitate de Lector Coordonator
3.CV - Curriculum Vitae in format Europass (Anexa 3) - 1 original – cu semnatura in original
pe fiecare pagina - din care sa se evidentieze ca:
- isi desfasoara in prezent activitatea medicala de hematologie si oncologie pediatrica in centrul
Promotor sau intr-unul dintre centrele partenere in proiect.
- este doctor in medicina sau medic primar avand activitate medicala de hematologie si oncologie
medicala de cel putin 5 ani intr-un centru de oncologie pediatrica cu numar de peste 50 de cazuri
noi/an, conform datelor RNCC: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucuresti,
Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Louis Turcanu” Timisoara, Institutul Oncologic “Prof.
Dr. I. Chiricuta” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii „Sf. Maria” Iasi, Institutul
Clinic Fundeni.
- are 2 specialitati in oncologie medicala si pediatrie sau pediatrie si oncologie medicala cu
supraspecializare/atestat in hematologie si oncologie pediatrica/oncopediatrie sau este profesor
universitar pediatrie cu supraspecializare in hematologie si oncologie pediatrica/oncopediatrie.
- a elaborat lucrari stiintifice in domeniul hematologie si/sau oncologie pediatrica
- are experienta in domeniul instruirii profesionale a adultilor - activitati de instruire desfasurate
4.Diplome de studii – 1 copie/fiecare - cu mentiunea „Conform cu originalul” si semnatura in
original - diplome obtinute in sistemul national de invatamant, doctorat
5.Diplome de specializare – 1 copie/fiecare – cu mentiunea „Conform cu originalul” si
semnatura in original - diplome obtinute in domeniul solicitat (pediatrie, oncologie medicala,
supraspecializare in hematologie si oncologie pediatrica/ oncopediatrie)
6.Carte de identitate - 1 copie - cu mentiunea „Conform cu originalul” si semnatura in original
7.Adeverinta de la locul de munca – 1 original - se va specifica numele institutiei si vechimea
totala in munca, va contine stampila instiutiei si semnatura reprezentantului acesteia.
8.Certificat de nastere - 1 copie - cu mentiunea „Conform cu originalul” si semnatura in original
9.Certificat de casatorie / Alte documente de schimbare a numelui – 1 copie - cu mentiunea
„Conform cu originalul” si semnatura in original – doar in cazul schimbarii numelui de la nastere,
pentru conformitate cu numele din cartea de identitate.
10. Cazier judiciar – 1 original – se poate solicita la orice sectie de politie din Romania
11. Adeverinta medicala cu specificatia „Clinic sanatos”,” Nu are boli transmisibile”,”Apt pentru
instruire” – 1 original – adeverinta va fi eliberata de medicul de familie.
12. Declaratie de disponibilitate (Anexa 4) – 1 original – disponibilitatea de a lucra in proiect
13. Declaratie de consimtamant (Anexa 5) – 1 original – acord procesare date personale
14. Declaratie timp de lucru (Anexa 6) – 1 original - declaratie numar de ore lucrate/zi
15. Declaratie cont bancar (Anexa 7) – 1 original – necesara pentru plata indemnizatiei

CAP. 6 PERIOADA SI LOCATIA PENTRU INSCRIERE
6.1 INFORMATII PENTRU INSCRIERE
Pentru a putea fi selectat ca Lector coordonator in proiect, candidatii vor depune Dosarul de
inscriere ce va contine toate documentele solicitate, in locatia si la termenul stabilit pentru
inscriere.

Toate documentele solicitate in Dosarul de inscriere sunt obligatorii si vor fi completate si
semnate de candidati conform solicitarilor.
Dosarele de inscriere primite in afara perioadei de inscriere nu vor fi luate in considerare in
procesul de selectie si nu dau dreptul solicitantilor de a participa la procesul de selectie.

6.2 PERIOADA DE INSCRIERE

Perioada de inscriere este: 03.12. 2015 – 09.12.2015

6.3 LOCATIA DE INSCRIERE
Dosarelor de inscriere:
- se pot trimite prin curier, data si ora de primire fiind confirmata de curier
- se pot depune personal de catre candidat, la adresa:

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” – Bucuresti
Adresa: Bucuresti, Sector 2, Sos. Fundeni nr. 252, Cod postal: 022328
Telefon: 021.227.14.00
E-mail: secretariat@iob.ro

Dosarele de inscriere primite vor fi inregistrate in „Registrul de primire a dosarelor pentru selectia
participantilor la programele de instruire”, in ordinea sosirii lor.

CAP. 7 PROCEDURA DE SELECTIE
7.1 COMISIA DE SELECTIE
Selectia lectorilor coordonatori va fi realizata de “Comisia de selectie a lectorilor coordonatori”
ce va fi desemnata de managerul de proiect prin: „Decizia de desemnare a membrilor comisiei
de selectie a lectorilor coordonatori”.
Selectia lectorilor coordonatori se va realiza in termen de maxim 5 zile lucratoare de la
termenul de depunere a dosarelor.
Rezultatele selectiei vor fi afisate pe pagina de internet a Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al.
Trestioreanu” Bucuresti.
7.2 ETAPELE PROCESULUI DE SELECTIE
Comisia de selectie a lectorilor coordonatori va evalua si selecta candidatii pe baza dosarelor de
inscriere utilizand “Fisa de evaluare”, parcurgand urmatoarele etape:
Etapa I: Verificarea documentatiei
Comisia de selectie va analiza continutul dosarele depuse si va verifica respectarea criteriilor de
eligibilitate. Nerespectarea unui criteriu de eligibilitate va duce la respingerea dosarului de
inscriere. Comisia va evalua fiecare dosar cu „Admis”/”Respins”, in „Fisa de evaluare” .
In urma verificari documentatiei depuse de candidati, Comisia de selectie va stabili dosarele
care urmeaza sa fie respinse, mentionand „Motivul respingerii”.
Etapa II: Evaluarea dosarelor
Fiecare membru al comisiei de selectie va acorda un punctaj pentru fiecare criteriu de evaluare,
in „Fisa de evaluare”, si apoi se va face media punctajului obtinut, astfel:
Punctajul pentru a fi selectat ca lector coordonator in proiect este de: minim 10 puncte
Punctajul candidatului va fi media aritmetica a punctajelor acordate de fiecare membru.
Criteriul 1: Interesul manifestat de candidat pentru implicarea in proiect
Punctaj: maxim 6 puncte, minim 3 puncte
Documente evaluate: Scrisoarea de motivatie
Se evalueaza: - motivarea implicarii candidatului in proiect
Criteriul 2: Experienta profesionala in domeniul medical – minim 5 ani
Punctaj: maxim 5 puncte, minim 3 puncte

Documente evaluate: CV - Curriculum Vitae
Se evalueaza: - activitatea medicala de hematologie si oncologie pediatrica si daca aceasta este
desfasurata in centrul Promotor sau intr-unul dintre centrele partenere in proiect.
- diploma de doctor in medicina sau medic primar si activitatea medicala de hematologie si
oncologie medicala de cel putin 5 ani intr-un centru de oncologie pediatrica cu numar de peste
50 de cazuri noi/an, conform datelor RNCC: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”
Bucuresti, Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Louis Turcanu” Timisoara, Institutul
Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuta” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii «Sf.
Maria » Iasi, Institutul Clinic Fundeni.
- daca are 2 specialitati in oncologie medicala si pediatrie sau pediatrie si oncologie medicala
cu supraspecializare/atestat in hematologie si oncologie pediatrica/oncopediatrie sau este
profesor universitar pediatrie cu supraspecializare in hematologie si oncologie
pediatrica/oncopediatrie.
Criteriul 3: Elaborarea de lucrari stiintifice (hematologie si/sau oncologie pediatrica)
Punctaj: maxim 5 puncte, minim 2 puncte
Documente evaluate: CV - Curriculum Vitae / Lista lucrari stiintifice elaborate
Se evalueaza: - lucrarile stiintifice elaborate in domeniul hematologie si/sau oncologie
pediatrica
Criteriul 4: Experienta in domeniul instruirii profesionale a adultilor – minim 1 an
Punctaj: maxim 4 puncte, minim 2 puncte
Documente evaluate: CV - Curriculum Vitae / Alte documente relevante din dosar
Se evalueaza: - experienta in domeniul instruirii profesionale a adultilor, activitatile de
instruire desfasurate
Etapa III : Selectia candidatilor
Comisia va selecta candidatii conform mediei punctajelor obtinute in Fisele de evaluare, pe
trei categorii, astfel:
-Lectori coordonatori „selectati”- 4 persoane, care au cel mai mare punctaj, peste minim
-Lectori coordonatori „admisi/rezerva” - toate persoanele care au obtinut punctajul minim
-Lectori coordonatori „respinsi” - toate persoanele care nu au obtinut punctajul minim
Candidatii care au intrunit punctajul minim vor fi declarati „admisi/rezerva” in ordinea
descrescatoare a punctajelor, avand posibilitatea de a inlocui lectorii coordonatori „selectati”
numai in cazuri speciale in care acestia solicita in scris ca nu mai pot participa la proiect.
In caz de baraj = punctaj egal al candidatilor, departajarea se va face pe baza criteriului 2, iar
daca si in urma acestei evaluari punctajul va fi in continuare egal, departajarea se va face pe
baza criteriului 3, iar in ultima instanta pe baza criteriului 4.
Etapa IV : Anuntarea rezultatelor
Comisia de selectie va elabora o „Decizie de selectie a lectorilor coordonatori” care va
mentiona rezultatele selectiei realizate.

Rezultatele selectiei vor fi afisate in termen de 1 zi lucratoare de la data deciziei de selectie
elaborata de comisia de selectie, pe pagina de internet a Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al.
Trestioreanu” Bucuresti.
7.3 DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Eventualele contestatii privind rezultatele selectiei se depun in termen de 1 zi lucratoare de la data
afisarii rezultatelor selectiei, la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”.
Solutionarea contestatiilor va fi realizata in termen de 1 zi lucratoare de la data limita de
inregistrare a contestatiilor de catre “Comisia de selectie a lectorilor coordonatori” si va fi
coordonata de Managerul de proiect.
Rezultatele evaluarii contestatiilor vor fi afisate in termen de 1 zi lucratoare de la data limita de
solutionare a contestatiilor pe pagina de internet a Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu”
Bucuresti.
CAP. 8 ANUNTAREA REZULTATELOR
Rezultatele finale ale selectiei lectorilor coordonatori vor fi afisate in termen de 1 zi lucratoare de
la data limita de solutionare a contestatiilor pe pagina de internet a Institutul Oncologic „Prof. Dr.
Al. Trestioreanu” Bucuresti.
Cei 4 lectori coordonatori selectati vor fi informati telefonic si/sau pe email, dupa anuntarea
rezultatelor finale, despre etapele urmatoare referitoare la participarea in cadrul proiectului.
Avizat
Manager Proiect
Dr. Cirimbei Ciprian

