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ANUNŢ 

 
 
În cadrul proiectului: 
 
 “SPITAL - COMUNITATE, flux de îngrijire continuă a nou-născutului si a sugarului cu risc 
crescut de imbolnavire si deces”, finanţat de către PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL 
UMAN - POCU/91/4/8/109586, prin activitatea , participare la schimburi de experienţă şi 
bune practici, finanţează cu fonduri din acest proiect, participarea la una din următoarele 
manifestări: 
 

 Conferinţa Naţională a Asociaţiei Române de Educaţie Pediatrică în Medicină de 
Familie – 12 - 15 martie 2020, Poiana Braşov; 

 Conferinţa Naţională de Pediatrie 8 - 11 aprilie 2020, Bucureşti. 
 
Conform prevederilor proiectului sunt eligibili pentru finanţare a participării medici de 
familie, medici specialitatea pediatrie şi medici specialitatea neonatologie /pediatrie care 
au participat şi absolvit cursul de formare organizat în cadrul proiectului. 
 
Cheltuielile eligibile sunt taxa de participare la conferinţă şi cheltuielile cele aferente 
transportului de la locul de domiciliu la locul desfăşurării conferinţei / congresului. 
 
Persoanele, din categoria celor mentionaţi mai sus, care doresc să participe la una dintre 
cele două manifestări, la alegere, vor solicita acest lucru în scris, precizând în cerere: 
 

1. Numele şi prenumele, CNP şi CUIM, gradul profesional şi specialitatea; 
2. Denumirea cabinetului individual sau al unităţii sanitare după caz şi adresa acesteia; 
3. Cursul la care aţi participat în cadrul proiectului: data şi localitatea în care s-a 

desfăşurat; 
4. Conferinţa la care doriţi să participaţi; 
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5. Precizaţi dacă au intervenit schimbări în statutul dvs. profesional (loc de muncă etc.) 
din momentul participării la curs şi dacă da, care sunt aceste modificări; 

6. Pentru membrii Societăţii Române de Pediatrie dovada că au plătit cotizaţia pe anul 
în curs (numai pentru membrii SRP); 

7. Adresă de e-mail şi număr de telefon. 
 
Vă rugăm să trimiteţi cererea pe adresa: disciplina1.pediatrie.insmc@umfcd.ro 
 
Veti primi, de la  e-mailul indicat mai sus, răspunsul la solicitarea dvs. 
Locurile sunt limitate, solicitările vor fi evaluate pe principiul “primul venit, primul servit”. 
 
Informaţii suplimentare: 
Dr. Alin Stănescu 0724252302, drstanescu44@yahoo.com 
 
 
Manager de proiect , 
Conf. Dr. Tatiana Ciomârtan 
 
 
 

 

Manager INSMC, 

Prof. Dr. Nicolae Suciu 
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