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ANUNȚ LANSARE PROIECT 
„INTENSIV: Un +(Plus) de șansă la viață pentru copiii în stare critică” 

ID MySMIS: 109547 

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” implementează începând cu data de 

08.12.2017 proiectul „INTENSIV: Un +(Plus) de șansă la viață pentru copiii în stare critică”, 

ID MySMIS 109547. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, 

Operaţiunea: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical, 

cod apel POCU/91/4/8. 

 

Durata de implementare:  

Din 08.12.2017 până în data de 07.10.2020, pe parcursul a 34 de luni. 

 

Obiectivul proiectului: 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor medicale destinate 

copiilor din România prin dezvoltarea competențelor și abilităților practice ale medicilor din 

neonatologie, pediatrie, anestezie, terapie intensivă și specialități conexe ce activează în 

unități sanitare publice din România în cadrul unui program inovativ de formare profesională 

și evaluare susținut de aportul noilor tehnologii disponibile în domeniul medical și de 

knowhow-ul oferit de experți naționali și internaționali cu vastă experiență. 

Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea competențelor medicilor în realizarea 

de proceduri medicale de diagnostic, tratament și îngriijiri pre-post operatorii specifice 

anesteziei și terapiei intensive ce în prezent sunt sub-optimale precum și îmbunătățirea 

abilităților medicilor în utilizarea aparaturii medicale de ultimă generație. 

 



  
  

 

 

 

 

Grup țintă:  

Este reprezentat de 450 de medici rezidenți, specialiști și primari angajați în instituții publice 

care oferă servicii medicale/ de sănătate publică, cu activitate în domeniul sănătății copilului 

(program prioritar de sănătate), respectiv din neonatologie, pediatrie, anestezie, terapie 

intensivă și specialități conexe. 

 

Activitățile principale care vizează și implică in mod direct membrii grupului țintă sunt: 

A1.4 - Derularea modulului național de formare în terapie intensivă pediatrică și 

neonatală 

A1.5 - Derularea modulului avansat de formare în terapie intensivă pediatrică și 

neonatală 

A2.3 - Schimburi de experiență transnaționale pentru personalul medical 

 

 

Persoana de contact proiect: 

 

Manager proiect, 

Dr. Cătălin-Gabriel CÎRSTOVEANU 

Email: ccproiecte@gmail.com 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
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