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ANUNŢ 

Institutul Naţional pentru Sănatatea Mamei si Copilului ,,Alessandrescu-  Rusescu’’ 

în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN - POCU/91/4/8/109586, “SPITAL - 
COMUNITATE, flux de îngrijire continuă a nou-născutului si a sugarului cu risc crescut de imbolnavire 
si deces”, anunţă începerea înscrierilor pentru participarea la Zilele anuale ale I.N.S.M.C. “Alessandrescu - 
Rusescu” 2019  în cadrul activităţii de participare la schimburi de experienţă şi bune practici, finanţată din acest 
proiect. 
 
Zilele anuale ale I.N.S.M.C. “Alessandrescu - Rusescu” 2019  se vor desfăşura în perioada 22 – 23 noiembrie 
2019, la Bucureşti. Sunt disponibile un număr de 20 locuri. 
Categoriile profesionale care pot beneficia de sprijin financiar pentru a participa la această conferinţă sunt: 

 medici specialitatea neonatologie şi / sau pediatrie care furnizează servicii medicale  în secţii / 
compartimente de nou-născuţi de nivel 1 şi nivel 2 din unităţi sanitare publice;  

 medici specialitatea pediatrie care furnizează servicii medicale  în secţii / compartimente de pediatrie ce 
îngrijesc nou-născuţi şi sugari din unităţi sanitare publice; 

 asistenţi medicali care furnizează servicii medicale în secţii / compartimente de nou-născuţi şi / sau în 
sălile de naştere din maternităţi de nivel 1 sau 2 sau în secţiile / compartimente de pediatrie din unităţi 
sanitare publice 

 asistenţi medicali care furnizează servicii medicale în secţii / compartimente de pediatrie sau 
sectii/compartimente care acorda servicii medicale copiilor din unităţi sanitare publice. 
 

Înscrierile se fac pe baza unui dosar care trebuie să cuprindă:  
a) cerere de înscriere, cu precizarea adresei de domiciliu, gradul profesional, unitatea şi sectia unde îşi 

desfăşoară activitatea; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă specialitatea, gradul profesional şi locul de muncă, 

inclusiv secţia şi faptul că îşi desfăşoară activitatea în maternităţi de nivel 1 sau 2 sau în secţii de 
pediatrie din unităţi sanitare publice; 

d) curriculum vitae, datat şi semnat pe ultima pagină, în model Europass; 
e) document prin care să se confirme acceptarea prezentarii unui poster / comunicare orală, dacă este 

cazul; 
 

Au prioritate membrii grupului ţintă cărora li s-a admis de către comitetul ştiinţific al congresului prezentarea 
unei lucrări ştiinţifice (inclusiv prezentarea unui poster). 

Vor fi declaraţi admişi cei care îndeplinesc condiţiile de mai sus, în următoarea ordine:  
a. au o lucrare admisă pentru a fi prezentată, evaluarea facându-se în ordinea solicitărilor, conform datei 

de înregistrare, până la completarea locurilor disponibile; 
b. dacă locurile disponibile nu sunt completate prin evaluarea solicitărilor de la punctul a, evaluarea 

celorlalte solicitări se va face în ordinea datei de înregistrare, până la completarea locurilor disponibile.   
Pentru îndeplinirea acestei activităţi sunt disponibile resurse financiare după cum urmează: 

 decontarea taxei de participare la manifestarea ştiinţifică, în cuantum de până la 900 RON, 

 decontarea cheltuielilor de transport – în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare pentru unităţile 
publice - de la localitatea de domiciliu, la localitatea desfăşurării congresului şi retur,  



 cheltuieli de cazare pentru maximum două nopti, la tariful contractat de către I.N.S.M.C. cu firma 
furnizoare de servicii organizare evenimente – 110 RON fără TVA / noapte. Solicitantul va plăti factura la 
hotel cu precizarea datelor acestei firme (aceste date vor fi furnizate după acceptarea dosarului), 
urmând ca firma să deconteze doar suma de 110 RON fără TVA / noapte. 

 Cheltuielile care depăşesc cuantumul de mai sus vor fi achitate de către participant. 
 
Dosarele vor fi transmise iniţial scanate pe e-mail la adresa disciplina1.pediatrie.insmc@umfcd.ro sau prin fax la 
numărul 021.242.27.09 şi ulterior se vor trimite originalele prin poştă la  I.N.S.M.C. “Alessandrescu-Rusescu” 
sediul din Bld. Lacul Tei nr. 120, sector 2, Bucureşti, pana la data de 6 noiembrie 2019. 
Pentru detalii suplimentare: tel - 0785 390 965 sau disciplina1.pediatrie.insmc@umfcd.ro. 
Rezultatele dosarelor admise se vor publica pe 4 noiembrie 2019 pe site-ul institutului si vor fi comunicate si prin 
e-mail solicitantului. 
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