“Facilitarea tranziției de la educație la piața
muncii în domeniul sănătății –
balneofiziokinetoterapie”
POCU/90/6.13/6.14/108943
Dragi studenți,
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, prin Facultatea de
Bioinginerie Medicală, specializarea Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, în parteneriat cu
SC ANALDA SRL Iaşi, implementează proiectul POCU/90/6.13/6.14/108943 “Facilitarea
tranziției de la educație la piața muncii în domeniul sănătății – balneofiziokinetoterapie” , în
perioada 07 iunie 2018 - 06 iunie 2020.
Obiectiv general: Facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii cu efecte directe
asupra creşterii gradului de ocupare în rândul studenţilor din domeniul sănatăţii balneofiziokinetoterapie, prin derularea de activităţi integrate de învăţare la un potenţial loc de
muncă, consiliere şi orientare profesională.
Grup țintă: 220 studenti din anii I - III din domeniul sănătăţii balneofiziokinetoterapie care vor beneficia de sprijin pentru tranziţia de la scoala la viaţa
activă şi care vor participa la activitati de consiliere, orientare profesională, stagii de practică
şi întreprindere simulată, din care fac parte 100 de studenţi din mediul rural şi 10 studenţi
netradiţionali.
Sunt eligibili studenții cu cetățenie română și domiciliul în regiunea de dezvoltare
NE, care depun dosarul complet.
Vor avea prioritate studenții din anii II și III și cei care fac parte din diferite grupuri
vulnerabile:
a) Studenți care își au reședința sau domiciliul în mediu rural;
b) Studenți care aparțin etniei rome;

c) Sunt studenți netradiționali (aceștia vor prezenta documente justificative pentru
demonstrarea vârstei de peste 24 de ani, lucrează cu normă întreagă, sunt considerați
independenți financiar în sensul determinării eligibilității pentru ajutor financiar, sunt părinți
singuri);
d) Studenți cu cerințe educaționale speciale (aceștia sunt persoane care nu pot
beneficia de educație școlară pusă în general la dispoziția copiilor de aceeași vârstă fără
sprijin suplimentar sau adaptare a conținutului de studiu. Prin urmare, cerințele educaționale
speciale (CES) pot acoperi o serie de cerințe, inclusiv dizabilități fizice sau psihice și
deficiențe cognitive sau educaționale.
Studenţii, care se înscriu primii şi îndeplinesc criteriile de mai sus, au prioritate în
procesul de selecţie a beneficiarilor proiectului.
Activităţi adresate studenţilor:
- campanii de informare şi conştientizare privind tranziţia de la scoală la piaţa muncii;
- practică de specialitate prin derularea programelor de învăţare la locul de muncă;
- consiliere şi orientare profesională, evaluarea competenţelor;
- dezvoltarea şi consolidarea de parteneriate între universitate - parteneri de practică;
- dezvoltare laborator de practică cu înaltă tehnologie;
- dezvoltare întreprindere simulată pentru tranziţia de la scoală la viaţa activă.
Subvenţii acordate participanţilor: 220 subvenţii stagii de practică, 110 subvenţii
pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile.
Premii: 15 studenţi premiaţi în cadrul stagiilor de practică.
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
[1]. Carte de identitate (în copie „conform cu originalul”);
[2]. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU
2014-2020 (în original) – Anexa 1;
[3]. Declarație pe propria răspundere cu privire la neimplicarea în alt program de stagii de
practică finanțat prin POCU (în original) – Anexa 2;
[4]. Scrisoare de motivație prin care studenții își anunță și motivează dorința de a participa în
proiect (în original);
[5]. Documente suport care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă vulnerabil (după
caz: adeverințe în original; copie „conform cu originalul” după documentele care atestă
desfășurarea unei activități independente, etc).

Dosarele de candidatură vor fi depuse în format fizic, la Secretariatul Facultății de
Bioinginerie Medicală, specializarea Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare din Iași sau sala
1.2 a Facultăţii de Bioinginerie Medicală, str. M. Kogălniceanu, nr. 9 - 13, cod poștal 700454.
Program depunere/preluare documente: luni – vineri, între orele 11.00 - 14.00.
Calendarul selecției este următorul:
- Data limită depunere dosar: 21 noiembrie 2018
- Anunțarea rezultatelor preliminarii: 23 noiembrie 2018
- Înregistrarea contestațiilor: termen limită: 28 noiembrie 2018
- Anunțarea rezultatelor finale: 29 noiembrie 2018
Pentru mai multe informații despre procesul de selecție a grupului țintă, puteți consulta
Metodologia de selecție a grupului țintă si pagina de facebook a proiectului
https://www.facebook.com/proiect.bfkt.

Persoană de contact:
Coordonator informare și recrutare grup țintă: Amalia Călugăreanu tel: 0232 301 723
email: amalia.calugareanu@umfiasi.ro

Manager de proiect
Conf. univ. dr. Petru – Călin Corciovă

Întocmit,
Coordonator informare și recrutare grup țintă
Amalia Mioara Călugăreanu

Responsabil grup țintă
Felicia Răileanu

