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COMUNICAT DE PRESĂ 

Rezultate finale ale implementării proiectului  

„EMC – Educaţie Medicală Continuă” 

 

La data de 31 decembrie 2012 se finalizează proiectul strategic „EMC – Educaţie Medicală 

Continuă”, care a fost implementat în parteneriat cu Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj Napoca 

şi cu Spitalul Clinic de Urgenţă din Târgu Mureş. 

Prin  cursurile oferite de RSC CONSULTING prin intermediul acestui proiect, ne-am propus să 

dezvoltăm competenţe profesionale complementare actului medical pentru un număr de 419 

persoane, din categoria medici, asistente medicale și personal auxiliar medical.  

În cele 27 de luni de implementare au beneficiat de activitățile acestui proiect un număr de 550 de 

persoane, din care 251 sunt angajați ai Spitalului Clinic de Recuperare de la Cluj și 299 sunt 

angajați ai Spitalului Clinic de Urgență de la Tg. Mureș.  

Au fost concepute pachete de formare profesională diferențiate pe categorii de personal (top 

management, șefi de secție, medici curanti, asistente medicale, infirmiere/ingrijitoare și personal 

administrativ). Fiecare persoană din grupul țintă a parcurs pachetul de formare profesională specific 

categoriei de personal. Au fost cuprinși în grupul țintă 182 de medici și  243 de asistente. 

În cadrul proiectului au fost susţinute 153 sesiuni de curs, din care 61 la Cluj Napoca și 92 la Tg. 

Mureș.  

Toți indicatorii din proiect au fost îndepliniți.  

Deasemenea, a fost respectată egalitatea de șanse, deoarece din totalul cursanților, 440 sunt femei și 

110 bărbați. Astfel procentul ridicat de femei din grupul țintă, de 80%, a depășit indicatorul 

prognozat de 70 %.  

Dezvoltarea durabilă este  un obiectiv orizontal pe care proiectul l-a atins prin furnizarea de cursuri 

de Managementul deșeurilor periculoase, Sistemul de management al calității sau Inspector de 

securitate și sănătate în muncă, asigurandu-se astfel protecția mediului și a resurselor.  

În urma parcurgerii pachetelor de cursuri s-au obținut 3.422 de certificate de participare și peste 

2.000 de certificate CNFPA. Totodată, personalul medical a beneficiat de credite de Educație 

Medicală Continuă (credite EMC), obligatorii pentru validarea dreptului de liberă practică. 
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Sintetic, situația finală a absolvenților din acest proiect se prezintă astfel:    

                       Categorii de personal 

  Cursuri derulate 

Top 

management 

Sef 

sectie 

Medic 

curant 

Asistent 

& 

Infirmier 

Administrativ 

& Resurse 

Umane 

TOTAL 

absolvenți 

Managementul în sănătate   6 33 33   72 

Leadership*   6 33 33   72 

Legislația  spitalelor  6 32 143 183 55 419 

Etică și deontologie   6 22 134 69  231 

Managementul deșeurilor 

periculoase   
5 33 133 191  362 

Sistemul de management al 

calității* 
2 10 45   57 

Utilizare aparatură tehnologie 

medicală   
 33 141 103  277 

Inspector resurse umane*   
   

 58 58 

Manager de proiect*   5 31 36   72 

Comunicare în limba oficială*  6 33 128 195 56 418 

Inspector de securitatea și 

sănătatea muncii *  
6 25 29 208 53 321 

Comunicare în limba engleză*      134 51 185 

Lucrul în echipă *     191 56 247 

Organizarea locului de muncă *  
  

125 165 
 

290 

Muncă orientată spre 

client/pacient*      
190 56 246 

Resuscitare cardio-respiratorie si 

cerebrală    
45 10 

 
55 

Competențe informatice*      40  40 

TOTAL 48 285 1.025 1.679 385 3.422 
 

* Cursuri certificate CNFPA 
 

Acest proiect este unul dintre cele doar 12 proiecte operaţionale finanţate din Fondul Social 

European, care se adresează personalului medical din spitalele din România şi este singurul proiect 

din acest domeniu din Transilvania. Reamintim că valoarea proiectului strategic este de aproximativ 

800.000 euro, reprezentând fonduri nerambursabile atrase de la Uniunea Europeană pentru judeţele 

Cluj şi Mureş.  

Dorim să mulțumim tuturor celor care au făcut parte din echipa de proiect, celor 15 experți și celor 

peste 35 de formatori care au contribuit la succesul acestui proiect. 

Nu în ultimul rând, dorim să apreciem implicarea și disponibilitatea managementului celor două 

spitale, care au făcut posibilă fundamentarea unui parteneriat constructiv.   

 

Persoană de contact:  

Ing. dipl. Steluţa Racolţa 
 

Manager Proiect        

General Manager  

RSC CONSULTING    
 

Tel.: 0264 596161, 0744 623582                            

steluta.racolta@rsc-consulting.ro     

www.rsc-consulting.ro  


