
 

 

Titlu proiect: ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în 
prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului 

Beneficiar: Institutul Regional de Oncologie Iași 

Reprezentant legal/Manager proiect: Ec. Mirela Grosu, Dr. Greta Alexe 

Componenta 1: Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate 

Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

Valoarea proiectului: 13,146,643 lei 

INVITAȚIE  

SEMINAR DE INFORMARE  

în regiunea București-Ilfov 

al proiectului cu titlul  

”ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în 

prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” 

care va avea loc în data de 16.07.2018, ora 14,00 - Hotel Ambasador  

Bd. Magheru 8-10, sector 1, București 

 

Institutul Regional de Oncologie Iași, în calitate de beneficiar al proiectului ”ONCOMED - 

Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea 

cancerului”, POCU/91/4/8/109296 prin OI POSDRU BI, are deosebita onoare de a vă invita la 

evenimentul de lansare în regiunea București – Ilfov. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competență al 

profesioniștilor din sectorul medical prin dezvoltarea și furnizarea unor  pachete integrale de formare 

medicală continuă a personalului implicat în prevenția, diagnosticarea și terapia principalelor forme de 

cancer din România. 

Grupul țintă al proiectului este format din 800 de cadre medicale din Regiunile: Nord-Est 

(județele: Iași, Neamț, Bacău, Suceava, Botoșani și Vaslui), Nord-Vest (județele: Cluj, Bihor și Satu 

Mare), Vest (Județul Timiș), Centru (județele: Brașov, Alba și Mureș) și București-Ilfov (Municipiul 

București și Județul Ilfov).  

Proiectul își propune ca minimum 97% din grupul țintă participant la programele de formare 

medicală aferente pachetelor propuse să fie certificate și să își îmbunătățească nivelul de calificare. 

 

Vă rugăm să confirmați participarea unui număr maxim de 20 persoane până la data de 

13.07.2018 la adresa de e-mail: gruptinta.oncomed@iroiasi.ro, tel: 0735 433 764 în care să menționați 

numele/prenumele participanților.  

 

Ec. Mirela GROSU, reprezentant legal IRO Iași 

Dr. Greta-Irinel ALEXE, manager proiect 

mailto:gruptinta.oncomed@iroiasi.ro

