LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

6 martie 2018

“Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor
medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională”
(cod SMIS108196)
Spitalul de Urgență al Ministerului Administrației și Internelor „Prof.Dr. Dimitrie
GEROTA” în calitate de Beneficiar, împreună cu următoriii parteneri: P1 - Spitalul
Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (UM02482), P2 - Spitalul Clinic
de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (UM 0521) și P3 - Școala Națională de Sănătate
Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) anunță
începerea activităților proiectului “Program național modular pentru ridicarea nivelului
profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și
siguranță națională”,(cod SMIS108196). Parteneri asociați: Direcția Medicală a MAI,
Ministerul Apărării Naționale, Direcția Medicală a Agenției Naționale a Penitenciarelor,
Centrul Medical al SPP, Centrul Medical al STS.
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea
socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8 – „Îmbunătățirea nivelului de
competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.
Perioadă de implementare: 30 luni (26.02.2018 - 25.08.2020).
Obiectivul general al Proiectul vizează îmbunătățirea nivelului de competențe al
profesioniștilor din sistemul medical din domeniul de siguranță, apărare și ordine
publică, prin furnizarea unui program unitar, proiectul implementându-se la nivel
national,respectiv: București - Ilfov, Centru, Nord - Est, Nord - Vest, Sud Muntenia,
Sud-Est, Sud Vest Oltenia,Vest.
Rezultate așteptate: 1300 persoane din sectorul medical, care își vor optimiza nivelul
de calificare/certificare prin participare la cursuri modulare, practice de formare
profesionala (1170 persoane din regiuni mai puțin dezvoltate); 60 persoane vor
beneficia de programe de schimb de bune practici în domeniul medical.
Valoarea totală a proiectului este de 12.364.170,31 lei, din care valoarea totală
eligibilă nerambursabilă din FSE este de 10.439.739,10 lei, iar contribuția din bugetul
național este 1.677.147,76 lei, valoarea co-finantarii eligibile a beneficiarului fiind de
247.283,45lei.
"Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"
Date de contact: Alida Moise, Manager de proiect, tel. 0723.499.558, alida.moise@gmail.com
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