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ANUNȚ 

ÎNSCRIEREA medicilor de familie, ca beneficiari ai proiectului 
 

"Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!", POCU/91/4/8/106519      
      

Proiectul: „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!” implementat, la 

nivel național, în 15 județe prin: Direcția de Sănătate Publică a județului Teleorman, Direcția de 

Sănătate Publică a județului Bihor, Direcția de Sănătate Publică a județului Alba și Fundația Apelul 

Îngerului Român, își propune îmbunătățirea competenţelor profesionale ale 647 medici de familie 

implicați în furnizarea de servicii medicale în cadrul programelor naționale de sănătate.   

În acest sens, în județul Bihor vor fi selectați 140 de medici de familie implicați în 

furnizarea de servicii medicale în cadrul a 3 programe naționale: Sănătate Mintală, Boli 

netransmisibile majore – Subprogramul Boli cardiovasculare, Sănătatea femeii și copilului.  

Tematica cursurilor este următoarea: 

C1 - Curs de formare a medicilor de familie pentru creșterea nivelului de competență  în 
abordarea pacienților cu boli cardiovasculare - domeniul aferent Programului Național Boli 
netransmisibile majore - subprogramul Boli cardiovasculare 
C2 - Curs de formare a medicilor de familie pentru creșterea nivelului de competență în 
abordarea copiilor cu tulburări de spectru autist - domeniul aferent Programului Național de 
Sănătate Mintală 

C3 - Curs de formare a medicilor de familie pentru creșterea nivelului de competență în 
abordarea pacienților cu patologie psihiatrică - domeniul aferent Programului Național de 
Sănătate Mintală 

C4 - Curs de formare a medicilor de familie pentru creșterea nivelului de competență în 
diagnosticarea prenatală pentru limitarea incidenței malformațiilor congenitale și a bolilor 
genetice - domeniul aferent Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului 

 

Sesiunile de instruire, creditate CMR, vor fi completate cu workshop-uri pe teme încadrate în 

domeniile deja menționate, precum și cu oportunitatea de a participa la evenimente ştiinţifice: 

conferințe internaționale, schimburi de experiență. 

Procesul de selecție a medicilor de familie din județul Bihor, care se vor înregistra în grupul 

țintă al proiectului, se va realiza în conformitate cu metodologia de selecție a grupului țintă, care 

poate fi consultată pe site-ul Direcției de Sănătate Publică a județului Bihor. 

Înscrierea se face zilnic în intervalul orar: 13.30 – 15.00, la sediul Direcției de Sănătate 

Publică Bihor – Oradea, str. Libertății, nr. 34 - persoană de contact: Nicolae Călin SONEA, telefon: 

0733233377. 
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Opis documente 

 

Nr. 
crt. 

Conținut dosar de participare (dosar plastic) 

1 Cerere de înscriere în activitățile proiectului - anexa 1 

2 Formular de înregistrare în grupul țintă - anexa 2 

3 Copie a cărții de identitate 
4 Copie a actului de studii 

5 

Declarație privind conflictul de interese; 
Declarație de eligibilitate;                                                                        anexa 3 
Declarație privind evitarea dublei finanțări 
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

5 

Dovada apartenenței la grupul țintă eligibil: 
- dovadă că este medic de familie, respectiv certificat de membru CMR - copie; 
- dovadă că se află în relații contractuale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate 
Bihor (CJAS BH), respectiv: contractul cu CJAS BH – copie sau o adeverinţă de la CJAS BH. 
În mod excepţional, medicul de familie poate semna o declaraţie pe propria răspundere 
care să ateste relaţia contractuală cu CJAS BH, valabilă 30 de zile, dar maxim până în 
ziua premergătoare începerii cursului; 

6 Copie a certificatului de căsătorie /hotărâre judecătorească de divorț (dacă este cazul)  

7 
Chestionar de selecție* (pentru participarea la stagii/conferințe)  
*se va completa la începerea sesiunilor de instruire - anexa 4 

 
 

Criterii de eligibilitate pentru selecție: 

- medic de familie - implicat în furnizarea de servicii medicale într-un domeniu al programelor 
prioritare de sănătate.  

- nu a mai participat la un alt proiect finanțat din fonduri nerambursabile, cu activități similare 
celor din acest proiect; 

- este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura 
de selecție;  

- va avea disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect;  
- este cetățean UE cu domiciliu sau reședință legală în România;  
- completează și depune toate documentele din conținutul Dosarului de participare.  

 

http://www.dspbihor.gov.ro/2018/05/Informatii%20publice/POCU/Cerere%20de%20inscriere%20in%20activitatile%20proiectului-anexa%201.docx
http://www.dspbihor.gov.ro/2018/05/Informatii%20publice/POCU/Formular%20inregistrare%20in%20GT-anexa%202.docx
http://www.dspbihor.gov.ro/2018/05/Informatii%20publice/POCU/Declaratie%20proprie%20raspundere-anexa%203.docx

