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Investeste in oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” 

Domeniul major de interventie 3.2 “ Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati 

pentru promovarea adaptabilitatii” 

Titlul proiectului: “DENT – Dinamism, Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara” 

Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/46971 

 

 

 

RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE NR. 5 

 

aferent cererii de rambursare intermediara nr. 5 

 

Titlul proiectului: “DENT – Dinamism, Eficienta si Noi Tehnologii in 

medicina dentara” 

Codul proiectului: 46971 

Valoare: 17.173.600 RON 

Data inceperii proiectului:  01.10.2010 

Data finalizarii proiectului: 30.09.2013 

  

AMPOSDRU  

Adresa: Adresa: Str. Scarlatescu nr. 17-19, sector 1, cod 011158, 

Bucuresti 

Persoana de contact: Carmen Rosu 

Nr. telefon: (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 07; (+40 21) 315 

02 08; (+40 21) 315 02 14; (+40 21) 315 02 30. 

Nr. fax: (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 07 

E-mail: posdru@fseromania.ro 

 

 

 

Organism Intermediar  

mailto:posdru@fseromania.ro
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Adresa: Adresa: Splaiul Independentei nr.202A, etajul 12, Sector 

6, Bucuresti 

Persoana de contact: Zicu Musat 

Nr. telefon: (+40 21) 319 12 81 

Nr. fax: (+40 021) 319 12 81 

E-mail: office@oiposdrubi.ro 

  

“Societatea de 

Stomatologie Estetica din 

Romania” 

 

Adresa: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 8, sector 5, Bucuresti, 

Romania 

Persoana de contact: Andreea Munteanu 

Nr. telefon: 021.317.58.64 / 0726.691.132 

Nr. fax: 021.317.58.64 

E-mail: office@sser.ro 

  

Raport elaborat de:  Dan Lambescu 

Semnatura / Data:  

1. REZUMATUL PROIECTULUI 

 

 

Obiectivul proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului il constituie "cresterea adaptabilitatii si 

competitivitatii medicilor dentisti, prin participarea la cursuri de formare 

profesionala", facilitandu-se, astfel, acumularea de noi cunostinte, dezvoltarea unor 

abilitati si aptitudini ale acestora care sa favorizeze imbunatatirea performantelor 

individuale, in concordanta cu aspiratiile lor profesionale,  precum si adoptarea noilor 

tehnologii in domeniul medicinei dentare si promovarea formelor flexibile de organizare 

a muncii.  

 

 

Obiectivele specifice-operationale ale proiectului sunt: 

mailto:office@oiposdrubi.ro
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-promovarea si sprijinirea formarii profesionale specifice pentru medicii dentisti - 

personal din sectorul sanatatii; 

-formarea profesionala a medicilor dentisti prin participarea la cursuri de 

specializare si perfectionare, sesiuni de lucru si congrese cu specialisti in domeniul 

stomatologiei; 

-promovarea unor politici de stimulare a investitiilor in formarea profesionala care 

sa favorizeze imbunatatirea performantelor individuale ale medicilor dentisti in 

concordanta cu aspiratiile lor profesionale; 

-promovarea metodelor inovatoare de organizare flexibila a muncii si imbunatatirea 

conditiilor de munca in domeniul medicinei dentare; 

-promovarea formarii profesionale in domeniul noilor tehnologii specifice 

medicinei dentare; 

-crearea, modernizarea si echiparea unui centru national de perfectionare si 

specializare a medicilor dentisti. 

-promovarea schimburilor de experienta transnationale in vederea cresterii 

adaptabilitatii si insusirea unor modele europene de buna practica. 

  

Implementarea proiectului contribuie la realizarea obiectivelor Axei Prioritare 3 

“Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor“, Domeniul Major de 

Interventie 3.2. “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea 

adaptabilitatii”, prin actiuni orientate catre cresterea gradului de adaptabilitate si de 

mobilitate, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii si a formarii 

profesionale specifice pentru angajatii medici stomatologi din intreaga tara.  

Prin structura parteneriatului creat, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 

cererii de propuneri de proiecte nr. 81 “Competente pentru competitivitate” prin 

dezvoltarea resurselor umane din sectorul medicina dentara, prin participarea medicilor 

dentisti la programe si activitati de formare profesionala specifica acestui domeniu. 

 

Domeniul major de interventie: 

Domeniul major de interventie 3.2 “ Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati 

pentru promovarea adaptabilitatii”. 

 

Tipul proiectului: 

 National 

 

Clasificarea domeniilor: 

 Urban 

 

Locatia proiectului: 

 Romania  

 Regiunea/regiunile: Bucuresti - Ilfov, Nord - Est, Nord - Vest, Vest 

 Judete: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timis 
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Obiective orizontale ale POS DRU (descrieti contributia proiectului la temele si 

obiectivele orizontale): 

 Egalitate de sanse 

Pe tot parcursul proiectului vor fi promovate principiile egalitatii de sanse si de 

nediscriminare. In acest sens, echipa implicata in implementarea proiectului va asigura 

participarea nediscriminatorie a persoanelor din grupul tinta, pornind de la premisa 

egalitatii si tratamentului egal dintre femei si barbati. Se va asigura o vizibilitate adecvata 

activitatilor proiectului in medii accesibile grupurilor tinta si o promovare 

corespunzatoare a obiectivelor si rezultatelor obtinute in cadrul proiectului. 

In ceea ce priveste accesul participantilor (grup tinta) in cadrul proiectului, nu se va 

realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, 

nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, 

varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, apartenenta la o categorie defavorizata. 

Informarea in ceea ce priveste beneficiile proiectului, precum si accesul la activitatile 

propuse, vor fi aceleasi pentru toti medicii dentisti implicati in proiect. 

La sfarsitul cursurilor de formare profesionala, al sesiunilor de lucru si al 

conferintelor, toate  persoanele din grupul tinta vor primi diplome de absolvire, care 

atesta participarea la cursuri si sesuni de lucru, care vor purta insemnele conform carora 

proiectul a fost selectat in cadrul POS DRU si este cofinantat din FSE.  

 Programele de formare profesionala, sesiunile de lucru si conferintele vor cuprinde 

teme ca: profilaxie dentara, ortodontie,   chirurgie maxilo-faciala, estetica dentara, dar si 

module privind prevenirea poluarii si protectia mediului si module privind egalitatea de 

gen, egalitatea de sanse si respectarea diversitatii. 

 

 Dezvoltare durabila 

Implementarea proiectului finantat prin POS DRU se va efectua avand in vedere 

strategia UE privind dezvoltarea durabila. Activitatile proiectului vor urmari principiile 

dezvoltarii durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, un aspect esential 

fiind formarea profesionala a medicilor dentisti.  

Activitatile proiectului vor urmari principiile dezvoltarii durabile prin promovarea 

ideii de utilizare a resurselor regenerabile si protectie a mediului. Proiectul prevede 

actiuni de invatare a unor bune practici pentru o calitate crescuta a vietii pentru 

generatiile actuale, dar si pentru generatiile ce vor urma, o dezvoltare economica 

echilibrata si echitabila.  

Toate cursurile de formare profesionala specifica vor cuprinde si module legate de 

mediu, module privind prevenirea poluarii precum si module legate de sanatatea si 

securitatea la locul de  munca, module privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse si 

respectarea diversitatii. 
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 Inovare si TIC 

Implementarea proiectului reprezinta in sine o masura inovatoare, prin aceea ca 

propune formarea profesionala a medicilor dentisti prin accesarea de fonduri structurale. 

In plus, prin participarea la cursurile de formare profesionala specifica, persoanele din 

grupurile tinta vor beneficia de metode inovatoare de invatare, cele mai multe dintre 

aceste cursuri implicind folosirea de elemente TIC. 

Toti medicii dentisti vor fi pregatiti sa inteleaga si sa utilizeze corect elementele 

TIC. Obiectivul central al proiectului este constituirea premisei de a avea specialisti cat 

mai bine pregatiti pentru a face fata provocarilor prezente si viitoare, intr-un domeniu 

vital, extrem de solicitant si in continua dezvoltare, dependent de evolutia tehnologica. 

 

 Imbatranire activa 

Proiectul sustine imbatranirea activa prin faptul ca nu exista limita de varsta pentru 

persoanele din grupurile tinta, acestea putind oricand, indiferent de varsta, sa participe la 

activitatile proiectului. Promovarea si sustinerea acestui obiectiv prezinta beneficii, 

intrucat implicarea in echipe mixte a persoanelor cu varste diferite, combinind avantajele 

competentelor diferitelor grupe de varsta, este foarte importanta. In plus, exista un impact 

pozitiv asupra tuturor medicilor dentisti in ceea ce priveste relatiile dintre generatii si 

asupra cunoasterii si atitudinilor fata de colegii mai varstnici. Cu atat mai mult, cu cat in 

medicina experienta medicilor varstnici reprezinta un atu, ajutand in plus la formarea 

noilor generatii de medici. 

 

 Abordare transnationala si interregionala 

Abordarea interregionala reiese din participarea la proiect a celor patru filiale ale 

organizatiei noastre, situate in centre universitare de renume: Bucuresti, Iasi, Cluj, 

Timisoara. Astfel, cursurile de perfectionare si specializare vor avea loc in patru regiuni 

de dezvoltare ale tarii  (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest), iar persoanele din 

grupul tinta vor face parte din toata tara.  

Abordarea transnationala reiese din particiaprea la proiect a unui partener 

transnational, respectiv Partenerul 1, care reprezinta cea mai importanta organizatie 

profesionala europeana a medicilor dentisti, tehnicienilor dentari si profesorilor de 

medicina dentara. Partenerul transnational va participa prin experti la sesiunile de lucru si 

congresele specialistilor din domeniul stomatologic si va facilita participarea in 

strainatate a unor delegatii formate din medici dentisti romani la schimburi de experienta 

pentru invatarea unor metode noi de lucru si adaptabilitatea la  modelele de buna practica 

europene. 
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Indicatori atinsi: 

Indicatori 

Valoare 

prognozata
1
 

Valoare realizata 

pana la ultimul 

RTF aprobat
2
 

Perioada L1 - L20 

Valoare 

realizata in 

perioada de 

raportare
3
 L21 - 

L22 

Indicatori de realizare 

imediata (output)
4
 

   

Numarul cursantilor pentru 

actualizarea si imbunatatirea 

competentelor 

2000 2569 310 

Numarul cursantilor pentru 

actualizarea si imbunatatirea 

competentelor, din care: 

medici 

2000 2569 310 

Numar de participanti la 

instruire – formare 

profesionala continua 

1000 1309 488 

Numar de participanti FSE - 

femei 

1000 1852 227 

Numar de evenimente de 

comunicare si promovare – 

formare profesionala 

continua 

8 4 0 

Numarul cursurilor de 

formare profesionala 

cofinantate 

40 48 9 

Numarul cursurilor de 

formare profesionala 

cofinantate, dintre care: In 

TIC 

1 0 2 

Numarul cursurilor de 

formare profesionala 

cofinantate, dintre care: In 

probleme legate de mediu 

1 0 0 

 

 

 

 

                                                 
1
 Valoarea prognozata – reprezinta valoarea indicatorilor prevazuta in contract sau daca este cazul conform 

ultimelor modificari (Acte Adiţionale) 
2
 Valoarea realizata pana la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizata de la 

inceputul perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv pana la ultimul Raport Tehnico-Financiar 

aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ pana la …/…/…).  
3
 Se va insera valoarea indicatorilor realizata in perioada de raportare 

4
 Se vor insera indicatorii de realizare imediata (output) conform contractului 
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Numarul cursurilor de 

formare profesionala 

cofinantate, dintre care: In 

probleme legate de sanatate 

si securitate 

1 1 0 

Indicatori de rezultat
5
    

Ponderea cursantilor 

certificati pentru 

actualizarea si imbunatatirea 

competentelor (%) 

95 100 100 

Numar de participanti la 

instruire, certificati – 

formare profesionala 

continua 

950 1309 488 

Parteneri transnationali 

implicati in proiect - 

formare profesionala 

continua 

1 1 1 

Indicatori aditionali
6
    

Indicatori de realizare 

imediata (output) 

aditionali 

   

Numar de sesiuni de lucru la 

care vor participa specialisti 

din domeniul medicinei 

dentare 

30 45 7 

Numar de congrese la care 

vor participa specialisti din 

domeniul medicinei dentare 

3 2 0 

Numar de specialisti din 

sectorul medicina dentara 

vor participa la schimburi de 

experienta in strainatate 

60 53 10 

Numar centre nationale de 

perfectionare si specializare 

a medicilor dentisti 

1 1 0 

Indicatori de rezultat 

aditionali 

   

- - - - 

 

                                                 
5
 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului 

6
 Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului 
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Grup tinta in perioada raportata: 

Grup tinta
7
 Valoare 

prognozata
8
 

Valoare realizata 

pana la ultimul RTF 

aprobat
9
 

Perioada: L1 - L20 

Valoare realizata in 

perioada de 

raportare 
10

 L21 - 

L23 

Personal din 

sectorul sanatatii 
Femei  Barbati  Femei Barbati  Femei Barbati 

2000 - - 1852 717 227 83 

 

 

 

                                                 
7
 Grup ţinta – se va insera grupul ţinta conform contractului 

8
 Valoarea prognozata – se va insera valoarea grupului ţinta prevazuta in contract sau daca este cazul in 

conformitate cu ultimele modificari (Acte Adiţionale) 
9
 Se va insera valoarea grupului ţinta realizata de la inceputul perioadei de implementare a proiectului şi 

inclusiv pana la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la 

…/…./…./ pana la …/…/…). 
10

 Valoare realizata in perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţinta realizata in perioada de 

raportare 


