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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv 

asistență medicală și servicii sociale de interes general 

Titlul proiectului: „Competența și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a 

personalului medical în domeniul bolilor infecțioase” 

Cod SMIS: 108129 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA ACTIVITĂȚILE DERULATE ÎN PROIECT 

 

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________________________ domiciliat/ă în 

localitatea ___________________________,  str. 

__________________________________________,  nr. ________ bl. ________ ap. ________ 

sector/județ _____________________________________, având CI cu seria. ___ nr. ______ , CNP 

_________________________, telefon __________________, e-mail 

__________________________________. 

Avand statutul de (se va selecta o singua opține, a sau b): 

a. Personal din instituții publice implicat în implementarea programelor prioritare de 

sănătate 
 

Angajat în cadrul (se va preciza denumirea unității medicale):  

___________________________________________________________________________ 

Cu funcția: 

MEDIC  ☐      ASISTENT MEDICAL  ☐ 

Activând în domeniul/domeniile prioritare de sănătate (specificați domeniu/secția de spital): 

___________________________________________________________________________ 
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b. Medic de familie implicat în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre 

domeniile programelor prioritare de sănătate aflat în relații contractuale cu Casa de 

Asigurări de Sănătate (specificați care CAS) __________________________________   

prin prezenta accept și îmi dau acordul privind participarea mea pe propria răspundere la 

activitățile derulate în cadrul proiectului „Competență și calitate în serviciile medicale 

prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase”, Cod 

SMIS: 108129, derulat de catre Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof.Dr. Matei Balș în 

parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, după cum 

urmează: 

Activități adresate MEDICILOR  

(angajați  într-o instituție publică care oferă 
servicii medicale/ de sănătate publică în 
domeniile prioritare sau medici de familie) 

Activități adresate ASISTENȚILOR MEDICALI  

(angajați  într-o instituție publică care oferă 
servicii medicale/ de sănătate publică în 
domeniile prioritare) 

Cursuri EMC (bifați cursul/cursurile dorite) 

Curs 1: Profilaxie pre și post-expunere 

agenți infecțioși ☐ 

Curs 2: Urgențe în bolile infecțioase (cu 
implicarea infecțiilor hepatitice HVB, HVC 

și HIV)  ☐ 

Curs 3: Managementul bioriscului în bolile 
rare și metode și modele de diagnosticare 
și cuantificare a încărcăturii microbiene în 
mediile spitalicești în vederea prevenirii 

infecțiilor nosocomiale  ☐ 

Curs 4: Standarde de monitorizare a 
tratamentului cu DAA la pacienții cu 

hepatită cronică HVC și ciroză ☐ 

Curs 5: Diagnosticul rapid molecular al 

infecțiilor transmisibile ☐ 

☐ Cursuri EMC (bifați cursul/cursurile dorite) 

Curs 1: Profilaxie pre și post-expunere 

agenți infecțioși ☐ 

Curs 2: Urgențe în bolile infecțioase (cu 
implicarea infecțiilor hepatitice HVB, HVC 

și HIV) ☐ 

Curs 3: Prevenirea cancerului de col 

uterin-schema națională de imunizare ☐ 

 

☐ 

Stagii clinice (în laborator) ☐ Școli de vară iarnă ☐ 

Congrese și conferințe naționale și ☐ Cursuri ANC ☐ 
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Activități adresate MEDICILOR  

(angajați  într-o instituție publică care oferă 
servicii medicale/ de sănătate publică în 
domeniile prioritare sau medici de familie) 

Activități adresate ASISTENȚILOR MEDICALI  

(angajați  într-o instituție publică care oferă 
servicii medicale/ de sănătate publică în 
domeniile prioritare) 

transnaționale 

Schimburi de experiență 
transnaționale 

☐ Congrese și conferințe naționale și 
transnaționale 

☐ 

Evenimente de promovare a 
serviciilor esentiale de sănătate - 
prevenire/ depistare/ diagnostic/ 
tratament al bolilor infecțioase   

☐ Evenimente de promovare a 
serviciilor esențiale de sănătate - 
prevenire/ depistare/ diagnostic/ 
tratament al bolilor infecțioase   

☐ 

 

Nume si prenume persoană înscrisă _______________________ 

Semnatura persoană înscrisă _______________________ 

Data _______________________ 

 


