ANUNŢ DE SELECŢIE
GRUP TINTA

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" DINTIMIȘOARA, Romania, in parteneriat cu
UNIVERSITATEA DIN SZEGED, Ungaria, anunta selectia a 120 de persoane ce vor beneficia de formare
profesionala in cadrul Proiectului “Improving health-care services through innovative RO-HU surgical
ideas”- ROHUNOVATION,Codul eMS: ROHU-400.
Proiectul se desfasoara la nivel transfrontalier si are ca obiectiv general:Imbunatatirea serviciilor de
sanatate la nivel local prin dezvoltarea coordonata a serviciilor de ingrijire a sanatatii si achizitia de
echipamente medicale, prin crearea unui parteneriat transfrontalier (Romania-Ungaria) durabil, prin
infiintarea unei echipe mixte de experti medicali interdisciplinari, dezvoltarea de protocoale comune
standardizate de sanatate si activitati comune de preventie, depistare precoce si interventii chirurgicale
minim invazive in domeniul oncologiei.
In cadrul proiectului se vor derula un numar de patru(4) programe specifice de formare profesionala,
pentru medici rezidenti si/sau studenti la medicina, astfel:

1. “Îmbunătățirea abilităților personalului medical prin dezvoltarea abilităților de utilizare a
abordului robotic în chirurgia oncologica” - (Improving the skills of medical personnel by
developing the abilities of using the robotic approach in surgical oncology);
2. “Îmbunătățirea abilităților personalului medical în chirurgia colorectală minim invazivă a
cancerelor colorectale și a bolilor inflamatorii intestinale ”- (Improving the skills of medical
personnel in minimal invasive colorectal surgery of colorectal cancers and IBD);
3. “Îmbunătățirea abilităților personalului medical în microchirurgia maxilofacială minim
invazivă a tumorilor maligne în zona capului și gâtului - (Improving the skills of medical
personnel in minimal invasive maxilofacial microsurgery of malignant tumours in head and neck
region);
4. “Îmbunătățirea abilităților în chirurgia laparoscopica în domeniul Ginecologiei oncologice ”(Improving skills in laparoscopy surgery in the field of Gynecologic Oncology).
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Conditii obligatorii pentru grupul ţinta:
1. Sa aiba calitatea de: student in cadrul unei facultati cu profil medical sau medic rezident, in zona
eligibila a proiectului, respectiv in unul dintre judetele din Romania – Satu Mare, Bihor, Arad si
Timiș sau din Ungaria – Szabolcs-Szatmár-Bereg,Hajdú-Bihar, Békés si Csongrád-Csanád.
2. Sa nu mai fi participat si sa nu mai participe in cadrul unui alt proiect finantat din fonduri
nerambursabile, cu aceleasi programe de formare precum cele din proiectul“Improving healthcare services through innovative RO-HU surgical ideas”- ROHUNOVATION, Codul eMS: ROHU-400.
Criterii de eligibilitate ale participantului în procesul de selecţie:
1. Nu a mai participat in cadrul unui alt proiect finantat din fonduri nerambursabile, cu aceleasi
programe de formare precum cele din proiectulROHUNOVATION;
2. Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de
selecţie;
3. Are disponibilitatea de a participa pe tot parcursul programului de formare;
4. Este cetăţean al UE cu domiciliu sau reşedinţă legală în România sau Ungaria;
5. Este student in cadrul unei facultati cu profil medical sau medic rezident, in zona eligibila a
proiectului, respectiv in unul dintre judetele din Romania – Satu Mare, Bihor, Arad si Timiș sau din
Ungaria – Szabolcs-Szatmár-Bereg,Hajdú-Bihar, Békés and Csongrád-Csanád;
6. Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor personale furnizate în Declaraţia de
consimţământ;
7. Este de acord să participe la activităţile din Proiect în afara orelor de program.
Dosarul de candidatură pentru GT va cuprinde următoarele:
1. Opisul documentelor – Anexa 1
2. Copie dupa Cartea de identitate/Pasaport
3. Adeverinta loc de munca/locul de studiu
4. Diploma de studii
5. Curriculum Vitae
6. Scrisoare de motivatie
7. Cerere de inscriere in Grupul Tinta - Anexa 2
8. Formular inregistrare in grupul tinta- Anexa 3
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9. Angajament de disponibilitate pentru activitatile proiectului - Anexa 4
10. Consimtamant prelucrare date personale - Anexa 5
11. Declaratie de evitare a dublei finantari – Anexa 6
IMPORTANT:
1. Anexele necesare pentru includerea în grupul ţintă se pot descărca accesând site-ul web al
proiectului www.rohunovation.eu
2. Candidatul trebuie sa bifeze clar pentru ce curs opteaza in Anexa nr. 2;
Nota: Un candidat poate participa la un singur curs pentru care va fi inregistrat si pentru care va primi
un Certificat de absolvire. Acelasi candidat poate participa la un alt curs, facultativ, fara a fi inregistrat
in cadrul gruplui tinta si fara a primi Certificat de absolvire.
3. Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa.
4. Depunerea dosarelor de candidatura se va face in functie de zona geografica a candidatului,
astfel:
➢ Pentru judetele din Romania – Satu Mare, Bihor, Arad si Timiș, depunerea se va face in
limba romana/engleza la Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÎNZEU”, Bulevardul
Liviu Rebreanu, Nr. 156, 300723 Timişoara, persoana de contact: Dr. Borcean Gheorghe nr
tel. 0726425449
➢ Pentru judetele din Ungaria – Szabolcs-Szatmár-Bereg,Hajdú-Bihar, Békés and CsongrádCsanád, depunerea se va face in limba maghiara/engleza
5. Numarul disponibil de locuri este de 120, 60 alocate Romaniei si 60 Ungariei,fiecare program
avand cate 30 de locuri alocate.
6. Termen limita de depunere a dosarelor de candidatura: 15 octombrie 2021.
7. Termen preconizat de afisare a listelor: 25 octombrie 2021. Listele cu candidatii admisi va fii
publicata pe site-ul proiectului www.rohunovation.eu
8. Comisia de selecţie va verifica îndeplinirea cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură
şi a criteriilor de eligibilitate.
9. Vor fi acceptaţi doar candidaţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate anterior şi
au dosarele complete.
10. Eventualele contestatii privind rezultatele selectiei se depun la sediul proiectului. Contestatiile
se vor solutiona în termen de maxim 3 zile lucratoare de la înregistrarea acestora.
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Informaţii suplimentare se pot obtine de la Unitatea de Management a Proiectului, la adresa de e-mail:
rohunovation@gmail.com.

Manager de proiect: Prof. univ. dr. DUTA Ciprian
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