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APEL pentru înscrierea candidaților MEDICI ATI și Asistenti ATI pentru participarea la:  

PROIECTUL:  «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curentă a secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă 
(ATI) din România a metodelor moderne de „Suport Vital Extracorporeal al funcțiilor cardio-pulmonară, renală 
și hepatică” dovedite a scădea mortalitatea la pacientul critic și Creșterea Competențelor Profesionale ale 
Personalului Specializat» 

Centru de formare: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. CC Iliescu-București 

 

Stimați Colegi,                                                                                                                      20.08.2022 

   Proiectul EXTRAVITAL are drept scop instruirea teoretică și practică a medicilor ATI, precum și a 

asistenților din ATI în tehnicile moderne de suport extracorporeal renal, cardiopulmonar și hepatic             

(hemodializă și hemofiltrare veno-venoasă continuă, E.C.M.O, plasmafereză etc.), printr-un parteneriat 

între Spitalul Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara și Institutul de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare „Prof. Dr. CC Iliescu”, București. 

Acest APEL este pentru potențialii candidați (medici și asistenți ATI) doritori să se instruiască în 

București, în cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. CC Iliescu”, 

București. 

    În conformitate cu cerințele proiectului EXTRAVITAL, în cadrul Institutului de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare „Prof. Dr. CC Iliescu”, București vor fi instruiți teoretic și practic: 

- 165 medici ATI (30 din București-Ilfov și 135 din alte zone ale țării) 

- 330 asistenți medicali ATI (60 din București-Ilfov și 270 din alte zone ale țării) 

   Limitarea numărului pe zone face ca viitorii beneficiari ai proiectului să fie candidații care trimit cel 

mai repede actuala anexă completată la adresa de mail: extravital@asociatia-ascend.ro  

  Pentru medici, durata pregătirii (30 ore teorie și 60 ore practică) va însuma 15 zile lucrătoare 

neconsecutive, dar grupate (6 ore/zi) iar pentru asistenți (30 ore teorie și 30 ore practică) durata pregătirii 

va însuma 10 zile lucrătoare neconsecutive, dar grupate (6 ore/zi) iar proiectul va începe în luna 

octombrie 2022. 

  Pentru toată durata pregătirii, din banii de proiect se vor asigura beneficiarilor transport, cazare, masă. 

  La sfârșitul perioadei de pregătire, după susținerea testului final, minimum 5% dintre participanți vor 

beneficia de o formare suplimentară în străinătate!!!! 
  

DECI: NU ÎNTÂRZIAȚI! Completați chiar astăzi ANEXELE 1, 2, 3 și 4 și trimiteți, apoi, totul, cât 

mai repede, pe email, la adresa: extravital@asociatia-ascend.ro 

                                                                       Cu prietenie, 

                                                               

Prof. Dr. Șerban-Ion Bubenek-Turconi 

mailto:extravital@asociatia-ascend.ro
mailto:extravital@asociatia-ascend.ro
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Anexa 1 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 110977 
Axă prioritară:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect:  «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curentă a secțiilor de Anestezie și Terapie 
Intensivă (ATI) din România a metodelor moderne de „Suport Vital Extracorporeal al funcțiilor cardio-
pulmonară, renală și hepatică” dovedite a scădea mortalitatea la pacientul critic și Creșterea Competențelor 
Profesionale ale Personalului Specializat» 
OIR/OI responsabil:  OIRPOSDRU București-Ilfov 
 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

 
Date de contact:  Dr.      Asistent medical  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 

Data intrării în operațiune: …………………………………………….. (NU se completează!) 

CNP:     ………………………………………… 

Zonă:    

Urban  

Rural 

Localizare geografică:  

Regiune: ……………………………………….. (NU se completează!) 

Județ:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativă: ……………….(NU se completează!) 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 
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Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:                …………………. 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lungă durată 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

Alta categorie de inactivi în afară de cei din educație și formare 

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1)                                                 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5) (FACULTATE) 

Studii superioare (ISCED 6) (MASTER) 

Studii superioare (ISCED 7) (Doctorat) 

Studii superioare (ISCED 8) (Postdoctorat) 

fără ISCED 
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Persoană dezavantajată:   

DA 

NU 

 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere 

Migranți 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Altă minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

                                                                 

Semnătura participant                  Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și 
prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în 
niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către 
niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
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  Anexa 2 - Cerere de înscriere/ Declarație privind evitarea dublei finanțări 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 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 
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. 
Contract nr. POCU/91/4/8/110977 
Titlul proiectului: «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curentă a secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din România a metodelor moderne 
de „Suport Vital Extracorporeal al funcțiilor cardiopulmonară, renală și hepatică” dovedite a scădea mortalitatea la pacientul critic și Creșterea 
Competențelor Profesionale ale Personalului Specializat» 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE/ DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 

Subsemnatul/a………………..............................................................................., legitimat cu CI seria ............, 
nr........................., CNP…………………………….........., profesia................................................, locul de muncă 
......................................................................................................................................................................., 
tel. mobil ................................, e-mail ..................................……....................................., vă rog să îmi 
aprobați înscrierea în grupul țintă și participarea la Programul de formare profesională specifică 
organizate în cadrul Proiectului «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curentă a secțiilor de 
Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din România a metodelor moderne de „Suport Vital 
Extracorporeal al funcțiilor cardiopulmonară, renală și hepatică” dovedite a scădea mortalitatea la 
pacientul critic și Creșterea Competențelor Profesionale ale Personalului Specializat», 
POCU/91/4/8/110977. 
Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de candidat pentru 
grupul țintă al proiectului anterior menționat, implementat de către Spitalul Clinic Județean de Urgență 
„Pius Brînzeu” Timișoara (Lider), în parteneriat cu Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare 
„Prof. Dr. C.C. Iliescu” București, declar pe propria răspundere că nu am beneficiat/nu beneficiez și nu 
am făcut parte/ nu fac parte din grupul țintă al unui alt proiect cofinanțat din Fondul Social European 
prin 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, Obiectivul specific 4.8: 
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. 
 

Nume, prenume ..............................................                                                                                                                     

Semnătura ............................................. 

Data ……………………….. 
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Anexa 3 - Acord de utilizare a datelor personale 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 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 
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. 
Contract nr. POCU/91/4/8/110977 
Titlul proiectului: «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curentă a secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din România a metodelor moderne 
de „Suport Vital Extracorporeal al funcțiilor cardiopulmonară, renală și hepatică” dovedite a scădea mortalitatea la pacientul critic și Creșterea 
Competențelor Profesionale ale Personalului Specializat» 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul/a………………………….................................................., legitimat cu CI seria 
..............nr.....................CNP……………………………..................................., tel. mobil .............................., e-
mail ..................................………………......, în calitate de candidat pentru grupul țintă în Proiectul 
«EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curentă a secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din 
România a metodelor moderne de „Suport Vital Extracorporeal al funcțiilor cardiopulmonară, renală și 
hepatică” dovedite a scădea mortalitatea la pacientul critic și Creșterea Competențelor Profesionale ale 
Personalului Specializat» - finanțat din Fondul Social European, POCU/91/4/8/110977, declar că am fost 
informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale, cu respectarea dispozițiilor legale 
în vigoare. Declar, de asemenea, că sunt de acord ca datele mele personale să fie stocate, prelucrate și 
utilizate în scopul Proiectului de către partenerii din cadrul acestui proiect. Înțeleg că orice omisiune 
sau incorectitudine în prezentarea informațiilor personale în scopul obținerii de avantaje patrimoniale 
sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în 
documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de candidatură, 
garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea 
în care survin modificări privind datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus 
(reînnoirea cărții de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunț 
echipa de implementare a proiectului și să furnizez documente doveditoare în acest sens.  
 

Nume, prenume    ..............................................                                                                                                                     

Semnătura .............................................. 

Data   ………………………......                                    
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Anexa 4 - Angajament de respectare a condițiilor proiectului  
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 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 
Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. 
Contract nr. POCU/91/4/8/110977 
Titlul proiectului: «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curentă a secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din România a metodelor moderne 
de „Suport Vital Extracorporeal al funcțiilor cardiopulmonară, renală și hepatică” dovedite a scădea mortalitatea la pacientul critic și Creșterea 
Competențelor Profesionale ale Personalului Specializat» 

 

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A CONDIȚIILOR PROIECTULUI 

 

Subsemnatul/a…………………………...................................................................., legitimat cu CI seria ......, 

nr................., CNP………………………………........................, tel. mobil ................................., e-mail 

..................................……………….., declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) privind condițiile 

de acces în grupul țintă și de derulare a Proiectului «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curentă 

a secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din România a metodelor moderne de „Suport Vital 

Extracorporeal al funcțiilor cardiopulmonară, renală și hepatică” dovedite a scădea mortalitatea la 

pacientul critic și Creșterea Competențelor Profesionale ale Personalului Specializat» și mă angajez să 

respect cerințele proiectului, să particip la toate activitățile care îmi revin și să întocmesc toate 

documentele solicitate de echipa de proiect.  

 

 

Nume, prenume ..............................................                                                                                                                     

Semnătura ............................................. 

Data ……………………….. 

 

 

         


