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„Dezvoltarea competenţelor profesioniștilor din domeniul sănătăţii în 
 managementul pre și post natal al afecţiunilor cu impact asupra mortalităţii infantile” 
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Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Prioritatea de investiţii: 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă 
calitate, inclusiv asistenţă medicală și servicii sociale de interes general 
 
 

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timișoara anunţă demararea proiectului: „Dezvoltarea 
competenţelor profesioniștilor din domeniul sănătăţii în managementul pre și post natal al 
afecţiunilor cu impact asupra mortalităţii infantile”. 
Proiectul se va desfășura în 3 euroregiuni din România: Vest, Nord-Vest și București-Ilfov. 
Lider de proiect : Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timișoara 
Partener 1:      Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 
Partener 2:      Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 
Partener 3:      Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea 
 

Obiectiv general: Dezvoltarea unui model modern și adaptat  provocărilor actuale din 
sectorul sănătăţii de dezvoltare a competenţelor profesioniștilor din obstetrică-ginecologie și 
neonatologie din regiunile Vest, Nord-Vest și Ilfov pentru managementul afecţiunilor cu impact 
asupra mortalităţii infantile. 

      Rezultatele preconizate în urma implementării proiectului sunt:  
• 382 medici și asistenţi formaţi în managementul pre și post natal al afecţiunilor cu impact 

asupra mortalităţii infantile 
• 11 Forumuri de informare derulate în 3 regiuni, la care vor participa medici, viitoare 

mame, presa, alţi factori interesaţi în toate judeţele de implementare 
• 382 persoane certificate EMC în 3 programe de formare profesională din domeniul sănătăţii 

femeii și copilului 
• 3 ghiduri de practică medicală în domeniul sănătăţii femeii și copilului publicate 
• 80 de persoane din grupul ţintă al căror nivel de calificare se va îmbunătăţi prin 

participarea la schimburi de experienţă transnaţionale 
• 1 raport tehnic privind rezultatele schimburilor de bune practici și modul de integrare a 

acestora în activitatea medicală 
• achiziţia prin proiect a unui fetoscop pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timișoara 

și a 4 mese de reanimare neonatală, câte una pentru fiecare partener. 
 
Valoarea totală a proiectului: 6.425.685,58 lei, din care cofinanţarea UE: 5.425.549,39 lei 
Durata proiectului : 36 luni (11.12.2017 - 10.12.2020) 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman  
2014-2020  
 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

 
 Dr.Oprea Maria-Olimpia 

Manager Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă Timișoara 
Tel : 0256 200048 
Email: olimpiaoprea@yahoo.com  
 

 

Dr.Chiriac Veronica-Daniela  
Manager de proiect 
Tel: 0256 491707 
Email: danielachiriac98@yahoo.com  
Website: www.spitalul-municipal-
timisoara.ro 

 
 


