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I. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Cadrul general
Institutul Regional de Oncologie Iași, în calitate de beneficiar, a început, pe data de
29.12.2017, implementarea proiectului “ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului
medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”, perioada de derulare fiind de
36 de luni. Proiectul este cofinanțat din programul operațional capital uman 2014 – 2020, Axa
prioritară 4 ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.
Prezenta metodologie de selecție este elaborată în vederea selectării membrilor grupului țintă
ce vor participa la activitățile din cadrul proiectului “ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor
personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”.
1.2. Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe ale
profesioniștilor din sectorul medical, prin dezvoltarea și furnizarea unor pachete integrate de formare
medicală continuă a personalului implicat în prevenția, diagnosticarea și terapia principalelor forme
de cancer din România.
Proiectul își propune să contribuie la creșterea competențelor tehnice ale cadrelor medicale și
profesioniștilor implicați în prevenția, diagnosticarea și tratarea principalelor forme de cancer din
România, în vederea îmbunătățirii calității și accesului pacienților la serviciile medicale specifice.

1.3.









Aria de implementare a proiectului o reprezintă 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
Sud-Muntenia - județul Călărași
Sud-Est - județul Constanța
Sud-Vest Oltenia - județele Dolj și Mehedinți
București-Ilfov - Municipiul București și Județul Ilfov

Proiectul cuprinde un set de activități integrate care sunt derulate în aria de implementare
menționată, cu scopul de a îmbunătăți competențele tehnice ale cadrelor medicale din domeniul
oncologic. Acțiunile proiectului vor genera instrumente, metode, cunoștințe și rezultate cu un
puternic impact în ceea ce privește creșterea capacităților profesionale și tehnice ale personalului
medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea bolnavilor de cancer.
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Beneficiarii indirecți ai rezultatelor proiectului vor fi pacienții diagnosticați cu cancer care
vor avea o accesibilitate crescută la servicii medicale personalizate: planuri de tratament
personalizate și configurate pe baza unor analize aprofundate și profesioniste; acces ridicat la
serviciile medicale de radioterapie (în prezent doar 25% dintre pacienți au acces la servicii de
radioterapie) ca urmare a îmbogățirii cunoștințelor și multiplicării numărului de cadre medicale
alocate teritorial care pot presta astfel de servicii; calitate crescută a serviciilor medicale oncologice
furnizate pacienților; aria de diversificare, specializare și acoperire a serviciilor medicale oncologice
extinsă și îmbunătățită atât prin intermediul pachetelor de formare medicală continuă cât și prin
intermediul realizării a 6 ghiduri de practică medicală în domeniul radioterapiei.
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.
1.4. Obiective specifice
OS1 – Creșterea competențelor pentru 800 de cadre medicale implicate în prevenția,
diagnosticarea și terapia principalelor forme de cancer din România prin furnizarea a 4 pachete de
programe formare medicală:
1. Îngrijirea pacientului cu cancer avansat
2. Radioterapia modernă – concepte și tehnici de radioterapie în tratarea cancerului
3. Prevenția principalelor forme de cancer
4. Comunicarea eficientă cu pacientul oncologic
NOTĂ
Structura detaliată a pachetelor de formare se regăsește în Anexa 1 la prezenta Metodologie.

OS2 – Dezvoltarea competențelor cadrelor medicale din domeniul oncologic din România,
prin realizarea a 6 ghiduri de practică medicală în ceea ce privește utilizarea radioterapiei în
tratamentul bolnavilor de cancer.
OS3 – Îmbunătățirea cadrului metodologic și a competențelor tehnice ale cadrelor medicale
din oncologie prin facilitarea participării la programe de formare medicală transnațională și congrese
internaționale.
OS4 – Creșterea gradului de implicare a cadrelor medicale din oncologie din România în
inițiativele europene de schimb de informații prin participarea la un program de stagii practice
transnaționale.
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II. GRUPUL ȚINTĂ
2.1. Descrierea grupului țintă
Conform cererii de finanțare, anexă la contractul de finanțare POCU/91/4/8/109296
“ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția,
diagnosticarea și tratarea cancerului”, 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
 Sud-Muntenia - județul Călărași
 Sud-Est - județul Constanța
 Sud-Vest Oltenia - județele Dolj și Mehedinți
 București-Ilfov - Municipiul București și Județul Ilfov
Membrii grupului țintă pot deveni, în timp, vectori de transmitere a informațiilor putând
participa la sustenabilitatea proiectului.
Selectarea grupului țintă se va realiza conform Metodologiei de Selecție prezentate.
2.2. Principiile care stau la baza Metodologiei de selecție a grupului țintă sun următoarele:
- principiul egalității de șanse și nediscriminării
- principiul egalității de gen
- principiul ”primul sosit primul servit”
- principiul accesibilității persoanelor cu dizabilități
Persoanele din cadrul grupului țintă vor participa la activitățile proiectului, indiferent de: rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată.
2.3. Organizarea și desfășurarea procesului de înscriere și selecție a grupului țintă pentru
programe de formare medicală la nivel național
2.3.1 Depunerea și înscrierea dosarelor
Pentru a putea participa la procesul de recrutare, persoanele interesate trebuie să pregătească
un dosar care să conțină:
- Formularul de înregistrare (Anexa 2)
- Declarație de disponibilitate (Anexa 3)
- Declarație de intenție (Anexa 4)
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Declarație de angajament (Anexa 5)
Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 6)
Formularul de înscriere (Anexa 7)
Declarație a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă (Anexa 8)
Declarație de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
(Anexa 9)
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 9.1)
Copie buletin
Copie certificat de căsătorie/divorț, unde este cazul
Copie contract de muncă pentru personalul medical sau contract cu Casa de Asigurări pentru
medici de familie
Adeverință de salariat în care să fie precizat/ă compartimentul/secția în care își desfășoară
activitatea
Copia diplomei/adeverinței de la ultima formă de învățământ absolvită

2.3.2 Criterii de eligibilitate
- disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului și, în special, la cel puțin un
program de formare medicală prevăzut de unul din cele 4 pachete de formare – persoanele
care se înscriu la minimum două programe de formare medicală au prioritate;
- să facă parte din una din categoriile: medic, asistent medical, personal din instituții publice
implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate sau medic de familie;
- să fie localizați în aria de implementare a proiectului;
- să își asume obligația de a participa la peste 80% din orele de formare prevăzute în program;
- să își asume obligația de a participa la peste 90% din orele de practică medicală prevăzute în
componenta de aplicații practice a programului;
- să nu fi beneficiat de nici o altă finanțare europeană pe un alt proiect care abordează aceeași
tematică precum cea din cadrul ONCOMED.
2.3.3. Calendarul de selecție a grupului țintă
1. Înscrierea efectivă: 25.02.2019 – 10.10.2019.
2. Analiza și selecția dosarelor: 10.10.2019 – 15.10.2019.
3. Afișarea rezultatelor: 16.10.2019.
4. Depunerea contestațiilor: 16.10.2019 - 22.10.2019
5. Afișarea rezultatelor finale: 23.10.2019.
NOTĂ
1. Persoanele selectate vor fi înștiințate de începerea cursurilor cu cel puțin 30 zile înainte.
2. Înscrierea în cadrul proiectului ONCOMED se poate face pe toată perioada de implementare a
proiectului (2019-2020), în limita locurilor disponibile, însă analizarea dosarelor se va face doar
în perioadele menționate în calendarul de selecție a grupului țintă.
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2.3.4. Comisia de selecție a grupului țintă
Comisia de selecție a grupului țintă are următoarea componentă:
-

Manager proiect:
Dr. Greta-Irinel Alexe
Responsabili grup țintă:
1. Marina Crucianu – responsabil GT Național
2. Andreia Cristina Ștefănescu – responsabil GT Regiunea Nord – Est

Aceștia vor analiza dosarele și vor propune selectarea a 800 de medici și asistenți medicali,
precum și o lista de rezervă de maximum 100 medici și asistenți. Procesul de recrutare va fi
permanent actualizat și transparent prin utilizarea unor instrumente de social media.
Rezultatele selecției vor fi făcute publice prin postarea motivelor care au stat la
admiterea/respingerea în grupul țintă al proiectului pe website-ul instituției.
Persoanele participante la procesul de selecție care au fost respinse vor avea posibilitatea de a
face contestație în termen de 5 zile de la comunicarea și publicarea rezultatelor. Răspunsul la
contestații va fi, de asemenea, publicat în mod transparent pe website-ul solicitantului.
Fiecare participant la procedura de selecție va completa la final un chestionar de satisfacție
privind respectarea egalității de șanse și tratament. În acest fel se urmărește monitorizarea respectării
și aplicării egalității de șanse în procedura de selecție a GT.
Menținerea grupului țintă în activitățile proiectului se va asigura prin faptul că cele 800 de
persoane selectate vor semna un contract de participare la programul/programele de formare
medicală pentru care a optat, prin care se obligă să aibă o prezență de peste 80% la curs teoretic,
peste 90% la aplicațiile practice și să se implice activ în acțiunile derulate. În cazul în care unul sau
mai multe persoane încalcă prevederile contractuale atunci contractul este reziliat, cursantul este
eliminat și locul său este luat de o persoană aflată pe lista de rezervă.
2.3.5. Criteriile specifice de evaluare a dosarelor de înscriere și acordarea punctajelor
Pentru evaluarea dosarelor de înscriere vor fi luate în considerare următoarele criterii
specifice:
1. Interesul manifestat de candidat față de activitățile proiectului ”ONCOMED – Îmbunătățirea
competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea
cancerului”.
Se vor acorda următoarele puncte în funcție de numărul de pachete de formare medicală
menționate în Anexa nr. 7, secțiunea ”Programul pentru care se optează”:
1 punct – neprecizarea pachetelor de formare medicală
2 puncte – 1 pachet de formare medicală
3 puncte – 2 pachete de formare medicală
4 puncte – 3 pachete de formare medicală
5 puncte – 4 pachete de formare medicală
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NOTĂ
Acordarea punctelor se va face în funcție de corelația dintre specialitatea medicală/domeniul de
exercitare a activității și pachetele pentru care s-a optat.

2. Relevanța specialității medicale/domeniului de exercitare a activității în corelație cu pachetul
de formare medicală pentru care s-a optat:
Se vor acorda: maximum 3 puncte și minimum 1 punct.
3. Se vor acorda următoarele puncte privind dosarul de înscriere, după cum urmează:
1 punct – lipsa unuia sau mai multor documente din dosar
2 puncte – existența documentelor incomplete la dosar (ex. omiterea completării unei secțiuni,
documente transmise parțial ș.a.)
3 puncte – dosar complet
4. În cazul candidaților care vor obține punctaje egale, departajarea se va face în funcție de
ordinea transmiterii dosarelor de înscriere.

ALTE PRECIZĂRI IMPORTANTE
 Documentele necesare pentru includerea în grupul țintă se pot descărca accesând
www.oncomed.iroiasi.ro
 Candidatul trebuie să specifice clar pentru ce pachet/pachete de formare medicală optează.
 Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexă.
Dosarele pot fi trimise prin poștă la adresa Institutului Regional de Oncologie Iași, Strada
General Henri Mathias Berthelot 2-4, Iași 700483 sau se poate face transmiterea documentelor
scanate la adresa: gruptinta.oncomed@iroiasi.ro. Candidații selectați care au transmis prin e-mail
documentele, le vor prezenta în original în momentul sosirii la curs.
 Vor fi acceptați doar candidații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate anterior și
au dosarele complete.
NOTĂ
Un candidat poate participa la mai multe pachete de formare medicală pentru care va fi înregistrat
și pentru care va primi credite EMC și certificat de participare.
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ANEXE
Structura detaliată a pachetelor de formare medicală (Anexa 1)
Formularul de înregistrare (Anexa 2)
Declarație de disponibilitate (Anexa 3)
Declarație de intenție (Anexa 4)
Declarație de angajament (Anexa 5)
Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 6)
Formularul de înscriere (Anexa 7)
Declarație a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă (Anexa 8)
Declarație de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
(Anexa 9)
10. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 9.1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

