Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020
Titlul proiectului: „ SONOHEPAPREVENT -Program strategic de formare multidisciplinară (clinică şi ecografică) a
personalului medical în prevenţia şi diagnosticul precoce al hepatitelor cronice virale B şi C şi a complicaţiilor
acestora: ciroza hepatică şi cancerul hepatic. “
Cod SMYS: 107919
Cod apel: POCU/91/4/8/
BENEFICIAR: INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR”
Cluj-Napoca

Nr. 3065/03.03.2021

Aprobat
Manager
Dr. Mihai Mlesnițe

ANUNT PRIVIND RECRUTAREA SI SELECTIA DE PERSONAL

PROIECT
POCU/91/4/8/107919/14.02.2018 SONOHEPAPREVENT – Program strategic de formare
multidisciplinară (clinică și ecografică) a personalului medical în prevenția și diagnosticul precoce
al hepatitelor cronice virale B și C și a complicațiilor acestora: ciroza hepatică și cancerul hepatic.

POSTURI DESCHISE LA CONCURS
Denumire post

Tip post (perioada angajare)

Numar post

Responsabil parte clinica

Determinata

1

Responsabil grup tinta

Determinata

1

Selectia candidatilor se va realza in baza unui interviu de verificare a cunostintelor ce se va
organiza la sediul Institutului Regional de Gastroenterologie- Hepatologie “Prof. Dr. Octavian
Fodor”, Cluj-Napoca.
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Recrutarea si selectia candidatilor se va desfasura dupa urmatorul calendar:
-

Depunerea dosarelor se va desfasura in prioada 4.03.2021 – 10.03.2021, in intervalul orar
07:30-16:00, pe adresa de e-mail irghcj@irgh.ro a Institutului Regional de
Gastroenterologie- Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor”, Cluj-Napoca

-

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 0264-334913.

-

Anuntul se publica in data de 03..03.2021

-

Verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de catre candidate va avea loc in data de 11.3.2021.

-

Afisarea rezultatului analizei dosarelor se va realiza in data de 12.03.2021

-

Contestatiile privind rezzultatul analizei dosarelor se vor putea depune la sediul Institutului
pana la data de 15.03.2021, ora 16:00

-

Eventualele contestatii vor fi solutionate pana la data de 16.03.2021, ora 15:00

-

Interviul va avea loc in data de 17.03.2021, la sediul Institutului Regional de
Gastroenterologie- Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor”, Cluj-Napoca, str. Constanta
nr. 5, fiind declarati admisi candidatii care au obtinut un numar minim de 60 de puncta din
maxim 100 de puncta posibile, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute si in limita
numarului de posture publicate.

-

Eventualele contestatii vor fi solutionate pana in data de 18.03.2021, ora 15:00

-

Afisarea rezultatelor finale in data de 19.03.2021, ora 13:00.
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Contidii generale de participare la concurs:

RESPONSABIL PARTE CLINICA
Codul ocupatiei: 221102 – Medic Rezident
Norma de lucru: 136 ore - pana la data de 14.08.2021
Perioada contract: pana la finalizarea proiectului
Atributii:
-

Membru al echipei de implementare, responsabil cu formarea, gestionarea,c oordonarea
grupelor de participanti în cadrul subactivitatilor:
o Modul A1S1- Modul de formare profesionala în diagnosticul ecografic al
hepatopatiilor cronice si al cancerului hepatic dedicat medicilor de familie
o Modul A2S1- Program de formare prin practica medicala integrata “Medical
Shadowing”.

-

Se asigura ca participantii sunt informati asupra orarului, locatiei activitatilor de formare,

-

Sta la dispozitia participantilor pentru orice tip de informatie legata de aceste subactivitati
(A1S1, A2S1)

-

se asigura ca logistica, materialeleconsumabile, aparatura, ghidurile necesare în cadrul
subactivitatilor A1S1, A2S1 sunt pregatite, firma de catering subcontractata, locul de
cazare al participantilor, pentru buna desfasurare a activitatilor,

-

Anexeaza formularele de evaluare în cadrul subactivitatilor A1S1, A2S1,

-

Se asigura ca graficul de activitati este respectat
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Educatie solicitata: Studii superioare in domeniul gastroenterologie – 3 ani
Experienta solicitata: Studii superioare, experienta in domeniul medicina minim 3 ani
Competente solicitate: bun organizator, persoana dinamica, cunostinte clinice in domeniul
gastroenterologie, flexibilitate in abordarea problemelor, bun cunoscator al functionarii sectiilor
clinice in care se va desfasura proiectul
Limbi straine solicitate: Engleza
INTELEGERE: auditie - C1 – utilizator experimentat nivel 1, scriere - C1 – utilizator
experimentat nivel 1,
VORBIRE: conversatie - C1 – utilizator experimentat nivel 1, pronuntie - C1 – utilizator
experimentat nivel 1
SCRIERE: C1 – utilizator experimentat nivel 1

RESPONSABIL GRUP TINTA
Codul ocupatiei: 263101 consilier/expert/inspector/referent/economist in management
Norma de lucru: 360 ore - pana la data de 14.08.2021
Perioada contract: pana la finalizarea proiectului
Atributii: RGT va avea rolul de a supraveghea evoluţia grupului ţintă, de a însoţi şi asista grupul
ţintă în activităţile în care este implicat. Va sprijini elaborarea tuturor documentelor privitoare la
grupul ţintă - în momentul de faţă neexistând o persoană în echipa de implementare care să
realizeze aceste activităţi. RGT va comunica echipei orice modificare intervenită în evoluţia
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grupului ţintă. Mai mult, acesta va sprijini elaborarea/ actualizarea metodologiilor şi a
documentaţiei privitoare la grupul ţintă. Va consilia şi sprijini menţinerea grupului ţintă în
activităţile proiectului pentru a împiedica abandonul. Desfasoara activitate in cadrul A6 Recrutare, organizare si comunicare grup tinta.
 supraveghează înscrierea grupului ţintă
 supraveghează evoluţia grupului ţintă
 asistă grupul ţintă în activităţile în care este implicat
 sprijină elaboratea tuturor documentelor privitoare la grupul ţintă
 comunică echipei orice modificare intervenită în evoluţia grupului ţintă
 sprijină elaborarea şi actualizarea metodologiei şi a documentaţiei privind
grupul ţintă
 consiliază şi sprijină menţinerea grupului ţintă în activităţile proiectului
 împiedică abandonul celor înscrişi în grupul ţintă
 relaţionează cu grupul ţintă pentru buna desfăţurare a activităţilor
 se implică în implementarea activităţilor
Educatie solicitata: Studii superioare – 5 ani
Experienta solicitata: experienta profesionala generala, experienta in organizarea de evenimente
cu profil medical – minim 3 evenimente – 5 ani
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Competente solicitate: Capacitate de organizare si de gestionare a raporturilor interpersonale,
spirit de lucru în echipa, bun comunicator, spirit de iniþiativa, creativitate si autoorganizare,
utilizare a calculatorului MSWindows, MsOfice, SpSS Statistic, permis conducere B.
Limbi straine solicitate: Engleza
INTELEGERE: Auditie – B2 – Utilizator independent nivel 2, Scriere – B2 – Utilizator
independent nivel 2,
VORBIRE: Conversatie - B2 – Utilizator independent nivel 2, Pronuntie - B2 – Utilizator
independent nivel 2
SCRIERE: C1 – B2 – Utilizator independent nivel 2

ACTE DOSAR CONCURS
Dosarul de concurs, va contine in mod obligatoriu:
1. Cerere de inscriere in procesul de selectie - formular tipizat;
2. Curriculum vitae, datat si semnat pe fiecare pagina in format Europass in care sa se
mentioneze proiectul si postul vizat de candidat
3. Copii conform cu originalul a actului de identitate sau a oricarul alt document
care atesta identitatea dupa caz;
4. Copii certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor de identitate sl ale
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actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre
secretarul comisiei)
5. Documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv
care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea postului (ex. Adeverlnte
privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor, contracte de munca, fise de post,
recomandari (copii conform cu originalul;
6. Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa il
faca incompatibil cu functia pe care candideaza: cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de
catre candidatul desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucratoare de la publicarea
rezultatului final al procesului de selectie:
7. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii procedurii de recrutare si selectle, de catre medicul de familie al candidatului
sau de catre unitatile sanitare abilitate;
8. Declaratie de disponibilitate privind timpul alocat.

Relatii suplimentare privind conditiile de participare la concurs se pot obtine la sediul Institutului
Regional de Gastroenterologie- Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor”, Cluj-Napoca si la telefon
0264-596.414.

Presedinte,
Dr. Stefanescu Horia
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