
 

Pag. 1 / 2 

 

“EMC – Educaţie Medicală Continuă” 
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Investeşte în oameni! 

 

8 decembrie 2010 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Proiectul  strategic “EMC – Educaţie Medicală Continuă”, 

finanţare europeană nerambursabilă pentru resursele umane  

din domeniul medical 

 

 

Astăzi, 8 decembrie 2010, RSC CONSULTING  lansează la Târgu Mureş proiectul 

“EMC – Educaţie Medicală Continuă”, având ca parteneri Spitalul Clinic de 

Recuperare Cluj şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.   

 

Ideea acestui proiect s-a conturat încă din aprilie 2009, când Autoritatea de 

Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

(AMPOSDRU) a lansat apelul 81 - ,,Competenţe pentru competitivitate”, adresat 

angajaţilor din toate domeniile de activitate din România. 
 

Nevoia constantă de perfecţionare a personalului medical, precum şi exigenţele 

actuale impuse de statutul României de membru al Uniunii Europene, care au generat 

modificări legislative în domeniul medical, reprezintă argumentele principale ale 

iniţierii proiectului strategic „EMC – Educaţie Medicală Continuă”. 

 

Am considerat că domeniul medical reprezintă o prioritate pentru atragerea de resurse 

destinate formării profesionale, de aceea în august 2009, RSC CONSULTING a 

aplicat acest proiect, în parteneriat cu cele două prestigioase instituţii medicale. 

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş tratează anual 249.984 de pacienţi 

în ambulatoriu şi efectuează 46.770 de externări/an. Din totalul de 3.293 de angajaţi, 

un număr de 261 persoane vor beneficia de activităţile acestui proiect, participând la 

programele de formare profesională.   

 

Contractul de finanţare a fost semnat cu AMPOSDRU în septembrie 2010.  
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Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea şi implementarea unui sistem 

integrat de competenţe pentru personalul medical al partenerilor proiectului, 

adaptabil schimbărilor structurale permanente, la nivelul regiunilor Nord Vest şi 

Centru. 
 

Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 1 octombrie 2010 – 30 

septembrie 2012. 

 

Grupul ţintă este reprezentat de 419 angajaţi ai partenerilor: 

 158 angajaţi ai Spitalului Clinic de Recuperare Cluj  

 261 angajaţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş. 
 

Categoriile de personal vizate sunt: top management şi medici şefi de secţie, medici 

curanţi, asistente medicale, infirmiere, personal administrativ. 

 

Tipurile de cursuri oferite: Managementul în sănătate, Managementul deşeurilor 

periculoase, Utilizare aparatură IT medicală, Etică şi deontologie, Legislaţie 

medicală, Resuscitarea cardio-respiratorie şi cerebrală, Leadership, Management de 

proiect, Securitatea şi sănătatea muncii, Sistemul de management al calităţii, 

Comunicare organizaţională, Comunicare în limba engleză, Curs operare pe 

calculator, Inspector resurse umane, Lucrul în echipă,  Organizarea locului de muncă, 

Munca orientată către pacient.  

Fiecare categorie de personal va beneficia de un pachet de cursuri specifice 

domeniului medical, dar şi complementare acestui domeniu, cursuri acreditate de 

Colegiul Medicilor, de Ordinul Asistenţilor Medicali, dar şi de către Ministerul 

Muncii, prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA). 

 

Rezultatele finale ale proiectului: 

 3.400 absolvenţi certificaţi EMC 

 3.400 de certificate de absolvire EMC, din care: 

o 1.987  certificate emise de CNFPA 

 

“EMC – Educaţie Medicală Continuă” este singurul proiect din regiunea de 

dezvoltare Nord Vest şi Vest a României, având ca obiectiv formarea profesională în 

domeniul medical, în condiţiile în care, în acest moment se implementează doar 12 

proiecte similare în întreaga ţară: la Bucureşti (7), Iaşi (1), Galaţi (1), Braşov (2). 

 

Persoană de contact:  

Steluţa Racolţa 

 

Manager Proiect 

General Manager RSC CONSULTING 
 

Tel.: 0264 596161, 0744 623582 

Email: steluta.racolta@rsc-consulting.ro 
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