
      

 

 

 

 

                                                                                                                                           

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: Educație si competențe 

PRIORITATEA DE INVESTIȚII iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și 

formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea 

sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme 

pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și 

dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de 

ucenicie  

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "GRIGORE T. 

POPA" DIN IAŞI 
Titlul proiectului: Insertia absolvenților de medicină pe piața muncii, prin dezvoltarea în 

cadrul unor stagii de pregatire practică a abilităților practice – MEDPRO  

Contract de finanțare nr. POCU/626/6/13/133314 
Cod SMIS: 133314 

 

ANUNȚ MODIFICARE CALENDAR SELECTIE EXPERTI 

pentru ocuparea posturilor pe perioada determinata, din afara organigramei, în cadrul 

proiectului POCU „Insertia absolventilor de medicina pe piata muncii, prin dezvoltarea 

in cadrul unor stagii de pregatire practica a abilitatilor practice – MEDPRO” cod 

MySMIS 133314 

 

Calendarul selecției se va modifica astfel: 

ETAPA/LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DATA/PERIOADA 

Afisare anunț de recrutare și selecție personal pe site-ul 

www.umfiasi.ro , 

https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-

granturi/Pagini/POCU---MySMIS-133314.aspx  

15 ianuarie 2021 

Termen limită depunere dosare candidați, atât în format 

fizic la sediul UMF Iași, str. Universității nr. 16, Iași, jud. 

Iași, Direcția Programe pentru Dezvoltare Instituțională, 

cât și pe suport CD/DVD (Candidaturile transmise după 

data limită, precum și cele incomplete vor fi respinse) 

28 ianuarie 2021, până la ora 16
00

  

Verificare eligibilitate dosare (d.p.d.v. al existenței 

tuturor documentelor solicitate) la sediul UMF Iași, str. 

Universității nr. 16, Iași, jud. Iași, Direcția Programe 

pentru Dezvoltare Instituțională 

28 ianuarie 2021 

Evaluare candidați: evaluare CV și documente suport pe 

baza criteriilor de evaluare (competențe și experiență) la 

sediul UMF Iași, str. Universității nr. 16, Iași, jud. Iași, 

Direcția Programe pentru Dezvoltare Instituțională și 

29 ianuarie 2021 

http://www.umfiasi.ro/
https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-granturi/Pagini/POCU---MySMIS-133314.aspx
https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-granturi/Pagini/POCU---MySMIS-133314.aspx


      

 

 

 

 

afișarea rezultatelor parțiale după evaluarea CV-urilor pe 

site-ul www.umfiasi.ro , 

https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-

granturi/Pagini/POCU---MySMIS-133314.aspx 

Depunere contestații la etapa de evaluare și selecție a 

CV-urilor la adresa de e-mail: 

programe.europene@umfiasi.ro 

2 februarie  2021, până la ora 16
00

 

Soluționarea contestațiilor la sediul UMF Iași, str. 

Universității nr. 16, Iași, jud. Iași, Direcția Programe 

pentru Dezvoltare Instituțională și publicarea pe site-ul 

universității a rezultatelor finale evaluare CV pe site-ul 

www.umfiasi.ro , 

https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-

granturi/Pagini/POCU---MySMIS-133314.aspx 

3 februarie  2021 

Desfășurarea interviului, la sediul UMF Iași, str. 

Universității nr. 16, Iași, jud. Iași sau prin 

videoconferință. Se vor respecta cerintele impuse de 

situatia epidemiologica (mască, dezinfectare, 

distanțare socială de minim 2 m între candidat și 

comisie).  

5 februarie  2021 

Afișare rezultate parțiale după desfășurarea 

interviului pe site-ul www.umfiasi.ro , 

https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-

granturi/Pagini/POCU---MySMIS-133314.aspx 

8 februarie  2021 

Depunere contestații după etapa interviu la adresa de 

e-mail: programe.europene@umfiasi.ro 

9 februarie  2021, până la ora 16
00

 

Soluționare contestații la sediul UMF Iași, str. 

Universității nr. 16, Iași, jud. Iași, Direcția Programe 

pentru Dezvoltare Instituțională 

10 februarie  2021 

Afisarea rezultatelor finale pe site-ul www.umfiasi.ro , 

https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-

granturi/Pagini/POCU---MySMIS-133314.aspx 

11 februarie  2021 

Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugӑm sӑ contactați UMF Iasi, 

str. Universitatii nr. 16, Iasi, jud. Iasi, Direcția Programe pentru Dezvoltare Instituțională, 

persoanӑ de contact: Claudia – Iuliana Mihalache tel: 0232 - 301723, e-mail: 

programe.europene@umfiasi.ro. 

 

 

Manager proiect, 

Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna 
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