Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!
„Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
POSDRU/186/3.2/S/155295

ANUNŢ DE SELECTIE
CONFERINŢA DE MEDICINĂ TRANSLAŢIONALĂ
în cadrul celui de-al X-lea Simpozion Academician Nicolae Cajal

Simpozionul „Academician Nicolae Cajal” este o manifestare ştiinţifică de elită
organizată de Fundația Academician Nicolae Cajal, Academia de Știinte Medicale şi
Institutul de Virusologie „St. S. Nicolau”, un prilej de schimb de idei între cercetători străini şi
romȃni de prestigiu care au ales să prezinte comunităţii ştiinţifice medicale rezultatele lor în
domeniul cercetării fundamentale, oferind, pe parcursul celor trei zile de desfăşurare un prilej
de interacţiune.
Acest eveniment promovează an de an cercetarea pentru că aceasta pleacă în
primul rând de la necesitățile clinice, în condițiile în care toate răspunsurile la marile întrebări
din medicină, se află în laboratoarele de cercetare.
Ediția din acest an a Simpozionului „Academician Nicolae Cajal” dezbate două
teme principale Medicină şi Cercetarea Translaţională (genomică, biologie moleculară &
celulară) precum şi Medicină Moleculară şi Actualităţi în Virusologie. Cercetarea
translaţională este o temă de mare actualitate şi impact şi permite transpunerea
descoperirilor cercetătorilor din laborator în aria clinică, pentru a fi folosite în studii şi de
asemenea, permite folosirea în cercetare a datelor acumulate pe parcursul desfăşurării
diverselor studii clinice.
În scopul deschiderii unor oportunităţi mai largi de informare ştiinţifică pentru
participanţi, Simpozionul „Academician Nicolae Cajal” reprezintă o excelentă platformă
de formare profesională pentru grupul țintă al proiectului “Dezvoltarea competenţelor în
transplant”, evenimentul fiind axat pe un obiectiv esențial, respectiv creşterea adaptabilităţii
şi competitivităţii medicilor şi asistentelor medicale şi facilitarea accesului la programe de
educație în vederea dezvoltării competenţelor necesare transplantului de organe, ţesuturi şi
celule.
În cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor în transplant”, Proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
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Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!, „Formare şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” POSDRU/186/3.2/S/155295 se va
desfaşura, în zilele de 2 si 3 aprilie 2015, Conferinţa de Medicină Translaţională, în
cadrul celui de-al X-lea Simpozion “Academician Nicolae Cajal”.
Grupul tinţă ce va fi selectat pentru această conferinţă va fi format din personal medical care
va participa la activităţi de formare similare tematicii conferinţei, respectiv cursurile de
medicină translaţională, transplant hepatic.
Criteriile de eligibilitate ale participantului în procesul de selecţie sunt următoarele:
1. Candidatul nu a mai participat la un alt proiect finanțat din fonduri nerambursabile, cu
activități similare celor din proiectul cu titlul „Dezvoltarea competenţelor în
transplant”;
2. Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în
procedura de selecție;
3. Va avea disponibilitatea de a participa la activităţile din proiect;
4. Este cetaţean UE cu domiciliu sau reşedinţă legală în România;
5. Este angajat în sectorul sanitar (medic sau asistent medical);
6. Este absolvent, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ;
7. Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor personale furnizate în Declaraţia de
consimţământ;
8. Este de acord să participe la activităţile din proiect în afara orelor de program;
Dosarul de candidatură pentru GT va cuprinde următoarele:
1. Carte de identitate – copie;
2. Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în
munca) – original;
3. Diplomă de studii (ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ) - copie
4. Certificat de naştere – copie;
5. Certificatul de căsătorie /hotârare judecătorească de divorţ - copie ;
6. Adeverinţă medicală, cu specificaţia „clinic sănătos”/„apt”;
7. Curriculum Vitae în format Europass (Anexa nr.1);
8. Scrisoare de motivaţie (Anexa nr.2);
9. Formularul de înregistrare în grupul ţintă (Anexa nr.3);
10. Cerere de înscriere (Anexa 4);
11. Chestionar de selecţie (Anexa 5);
12. Angajament de disponibilitate (Anexa 6);
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13. Declaraţie de consimţămant (Anexa 7);
14. Declaraţie de evitare dubla finanţare (Anexa 8);
15. Opisul documentelor din Dosarul de candidatură (Anexa 9).
Calendarul de selecţie a grupului ţintă:
23.03.2015
Publicarea anunţului de selecţie a grupului tinţă
23.03.2015 - 30.03.2015
ora 9.00 depunerea dosarelor în vederea selecţiei
01.04.2015
Afisarea rezultatelor selecţiei şi înscrierea în grupul ţintă
Documentele necesare pentru includerea în grupul ţintă se pot descarca accesând
www.adsm.ro
Dosarele personalului medical interesat să facă parte din grupul ţintă şi să participe la
Conferinţa de Medicină Translaţională, sunt rugate să îşi depună dosarele la
registratura ASM, Bucureşti, B-dul I.C. Bratianu nr. 1, Sector 3.

Comisia de selecţie va verifica îndeplinirea cerintelor privind continutul dosarului de
candidatură şi a criteriilor de eligibilitate. Vor fi acceptaţi doar candidaţii care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate prezentate anterior şi au dosarele complete.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Unitatea de Management a Proiectului POSDRU-DCT
Secretariatul Academiei de Stiinţe Medicale
Bucureşti, B-dul I.C. Bratianu nr. 1, Sector 3
Tel: 021 213115380; E-mail: asmposdru2014@gmail.com

