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COMUNICAT DE PRESA – IMPLEMENTARE PROIECT 
 

Centrul de Resurse CREST în parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, SC 
EXTRANET SRL, Directia de Sanatate Publica a Judetului Satu Mare, Colegiul Medicilor Satu Mare si 
Centrul de Stiinte în Medicina si Sanatate al Universitatii din Debrecen – Ungaria în perioada 1 octombrie 
2010 si 31 martie 2013 implementeaza proiectul cu titlul „Retea de sprijinire a formarii profesionale în 
domeniul managementului sanitar, managementului calitatii si TIC al personalului ocupat în domeniul 
medical – RUXMED”.  
 
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a 
intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.2. „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati 
pentru promovarea adaptabilitatii” (Contract POSDRU/81/3.2/S/49706). Valoarea totala a proiectului este 
18.862.040,00 lei din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordata din Fondul Social 
European este de 14.227.614,50 lei, valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordata din bugetul 
nationale este de 2.510.755,50 lei, contributia eligibila a beneficiarului este de 345.000,00 lei, 
1.778.670,00 lei reprezentând valoarea neeligibila a proiectului. 
 
Obiectivul general al proiectului este promovarea si sprijinirea dezvoltarii manageriale respectiv a 
cresterii gradului de adaptabilitate a personalului medical la nivel national. Pe termen lung, activitatile 
proiectului urmaresc dezvoltarea capacitatii interne a unitatilor sanitare de a-si îmbunatati continuu 
propriul personal si de a consolida procedurile interne de control si dezvoltare a conditiilor de munca ale 
angajatilor. De asemenea, se vor asigura premisele promovarii noilor forme de organizare a muncii si 
cresterii eficientei în sistemul sanitar. 
 
Beneficiarii proiectului sunt un numar de peste 12.000 persoane din sectorul sanitar, angajatii din 60 de 
unitati medicale din Bucuresti si 17 judete (Alba, Arad, Arges, Bihor, Brasov, Bucuresti, Caras-Severin, 
Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Gorj, Iasi, Mehedinti, Neamt, Satu Mare, Sibiu, Salaj, Timis, Vrancea). 
 
În perioada 01.10.2010 – 31.12.2011 în cadrul proiectului au fost realizate urmatoarele activitati: 
• 127 de persoane din conducerea spitalelor tinta au fost instruite in domeniile „Management Sanitar” 

„”Sisteme de Management de Mediu în Unitatile Sanitare” si „Implementarea Sistemelor de Sanatate 
si Securitate în Munca”; 

• 60 de persoane din conducerea spitalelor tinta au fost instruite in domeniul „Sisteme de Management 
al Calitatii în Sectorul Sanitar”; 

• 40 de persoane din conducerea spitalelor tinta au participat la un schimb de experienta transnational; 
• 296 de angajati ai spitalelor tinta (medici, asistente, personal administrativ) au fost instruiti în 

domeniul „Managementul Calitatii în sectorul Medical si Comunicare Institutionala” (compus dintr-o 
componenta de 6 ore de curs prin videoconferinta si o componenta de 14 ore de curs rezidential); 



 

 

• 85 de angajati ai spitalelor tinta (medici, asistente, personal administrativ) au fost instruiti în domeniul 
„Managementul Deseurilor Rezultate din Activitatea Medicala”, curs prin videoconferinta; 

• 13 medici specialisti au fost instruiti în domeniul „Imagistica prin Rezonanta Magnetica”; 
• au fost acordate 379 de certificate acreditate CNFPA; 
• 352 de persoane angajate ale spitalelor tinta au fost formate formate în domeniul IT; 
• au fost organizate 4 ateliere de informare; 
• au fost informate 963 de persoane; 
• au fost dotate 21 sali de video / teleconferinta; 
• a fost amenajata o cladire de birouri, din cadrul careia echipa de management coordoneaza 

activitatile proiectului. 
 
Detalii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la Centrul de Resurse CREST, dr.HEJJA Botond – 
manager proiect, prin numarul de telefon/fax 0261-877770 sau prin e-mail la adresa office@crest.ro. 


