
 

                            
 

                                                                        
 

 

   MySMIS 133314, ID: POCU/626/6/13/ 133314 

 

MEDPRO - ANUNȚ ÎNSCRIERE  

LA CONCURSUL PENTRU ACORDAREA PREMIILOR 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în calitate de Beneficiar, în 

parteneriat cu Centrul pentru dezvoltarea resurselor umane „For life”, implementează în 

perioada 22.09.2020 – 21.09.2022 proiectul „Inserţia absolvenţilor de medicină pe piaţa muncii, 

prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităţilor practice – MEDPRO” (cod 

MySMIS 133314, ID: POCU/626/6/13/ 133314), Manager de proiect: Prof.Univ.Dr. Norina 

Consuela FORNA. 

Proiectul are ca obiectiv general facilitarea tranziției de la şcoală la viața activă prin participarea la 

activități de învățare la locul de muncă, consiliere şi orientare profesională pentru îmbunatațirea 

competențelor şi aptitudinilor profesionale a 360 studenți de la Universitatea de Medicină şi Farmacie 

Grigore T. Popa din Iaşi, din ciclul studii de licență – Facultatea de Medicină şi Facultatea de 

Medicină Dentară, în vederea creşterii capacității acestora de a se insera cu succes şi sustenabil, pe 

piața muncii.  

 

În cadrul subactivității A2.2 - Realizarea unui program pilot de internship și învățare la locul de 

muncă pentru studenți din cadrul proiectului proiectului „Inserţia absolvenților de medicină pe piața 

muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităţilor practice – MEDPRO” 

cod MySMIS 133314 ID: POCU/626/6/13/ 133314, se pot acorda un număr de 100 de premii, în 

valoare de 2000 lei fiecare, conform Metodologiei cadru de acordare a premiilor. 

 

Înregistrarea candidaturii de participare la concursul organizat pentru acordarea premiilor, se face 

online, completând Formularul de înscriere care este activ în perioada 22-30 iunie 2022. 

 

Clasamentul pentru acordarea premiilor se va efectua pe baza următoarelor criterii : 

1. Criterii de eligibilitate privind acordarea premiilor pentru efectuarea stagiilor de practică: 

- Este membru al grupului țintă la data organizării concursului (să nu fi fost scos din operațiune 

ca urmare a absolvirii sau retragerii de la studii), 

-  Participarea la stagiile de practică organizate în cadrul proiectului, minim 18 ore 

- Completareaîn formularului online pentru înscrierea la concursul de premiere 

 

2. Criterii de evaluare a candidaturilor 

Candidaturile depuse vor fi evaluate în baza unui algoritm de calcul, menționat în grila de evaluare, 

conform Anexei 2 din Metodologie: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uiXx5TDv1kW0LsLJ3xwBcK2WdvFQa-tPk_ypSeEffsFUOFBXQjRWRzRBUDU2UlJNMENST1gwTklKVC4u
https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-granturi/Documents/Proiecte%20europene/POCU%20-%20MySMIS%20133314/MEDPRO%20-%20METODOLOGIE%20DE%20CONCURS%20PENTRU%20PREMII.pdf


 

                            
 

I. Media competențelor practice dobândite în cadrul stagiilor de practică, astfel: 

• Media evaluării = 5, conform caietului de practică, reprezintă 50 puncte 

• Media evaluării ≥ 4 și < 5, conform caietului de practică, reprezintă 40 puncte 

• Media evaluării ≥ 3 și < 4, conform caietului de practică, reprezintă 30 puncte 

• Media evaluării ≥ 2 și < 3, conform caietului de practică, reprezintă 20 puncte 

• Media evaluării ≥ 1 și < 2, conform caietului de practică, reprezintă 10 puncte 

Punctaj maxim 50 puncte 

II. Evaluarea competențelor vocaționale demonstrate în cadrul stagiilor de practică, conform 

Caietului de stagii de pregătire practică:  

1. Capacitatea de a comunica (punctaj 1-5) 

2. Capacitatea de a se implica (punctaj 1-5) 

3. Capacitatea de a lucra în echipă (punctaj 1-5) 

4. Capacitatea de a aplica cunoștințele teoretice (punctaj 1-5) 

5. Capacitatea de a face față din punct de vedere fizic (punctaj 1-5) 

6. Capacitatea de a face față la situațiile de stres (punctaj 1-5) 

7. Capacitatea de a utiliza echipamentele electronice (punctaj 1-5) 

8. Capacitate de planificare a activităților (punctaj 1-5) 

9. Managementul timpului (punctaj 1-5) 

10. Respectarea normelor de etică specifice domeniului (punctaj 1-5) 

Punctaj maxim 50 puncte 

III. Criterii de departajare: 

În condițiile în care, în urma aplicării criteriilor de departajare, există mai mulți candidați care obțin 

un punctaj egal cu cel mai mic punctaj din cei 100 candidați ordonați descrescător, departajarea se va 

face în funcție de gradul de participare la celelalte activități ale proiectului (cursuri de antreprenoriat 

finalizate cu proiect depus, întreprindere simulată – finalizată cu calificativ B sau FB, participarea la 

consiliere profesională, participarea la workshopurile organizate în cadrul proiectului MEDPRO). 

Astfel, se va acorda câte un punct participării la fiecare activitate din proiect.  

Punctaj maxim  4 puncte. 

 

Dacă există candidați care au obținut un punctaj final calculat după aplicarea criteriilor de departajare 

menționate mai sus, egal cu al 100-lea candidat din lista constituită în ordinea descrescătoare a 

punctajelor, vor fi acceptați în vederea acordării premiilor cei care au obținut cel mai mare număr de 

credite în anul universitar anterior derulării stagiului de practică. 

 

Perioada de înscriere : 22 iunie 2022, ora 8.00 – 30 iunie 2022, ora 15.00 

Listele studenților înscriși se vor publica în data de 01 iulie 2022. Evaluarea și publicarea 

rezultatelor concursului: 1-14 iulie 2022 (conform Calendarului prevăzut în Metodologie). 

 

 

Manager de proiect, 

Prof.Univ.Dr. Norina Consuela FORNA 

 

Persoane de contact, 

Expert grup țintă MG Ana Gabi Aburculesei, email : ana.aburculesei@umfiasi.ro 

Expert grup țintă MD Monica Copacinschi oana.copacinschi@umfiasi.ro  
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