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PROIECT: „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 

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Prioritatea de investiții „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 Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași 

Perioadă implementare: 22.09.2020 – 21.09.2022 

 

ERATĂ LA METODOLOGIE CADRU PENTRU ACORDAREA 

PREMIILOR  

 

 

 

Comisia de Evaluare constată eroarea strecurată în Criteriile de departajare, astfel că, în loc 

de “Dacă există candidați care au obținut un punctaj, aferent criteriilor de departajare menționate 

mai sus, egal cu al 100-lea candidat ordonat în ordine descrescătoare a punctajului, 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” se va citi „Dacă există candidați care au obținut un punctaj, 

aferent criteriilor de departajare menționate mai sus, egal cu al 100-lea candidat ordonat în ordine 

descrescătoare a punctajului, vor fi acceptați în vederea acordării premiilor cei care au obținut cele 

mai mari punctaje în anul universitar 2020-2021, an anterior începerii stagiilor de practică”.  

 

Anexa 3 se modifică și înlocuiește Anexa 3 din Metodologie, având următorul conținut 

actualizat prin prezenta erată: 
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Anexa 3 

Grilă departajare 

 

Nume Candidat .................................................................................. 

Facultatea ................................................... 

 Punctaj acordat* 

Participare la cursuri de antreprenoriat – finalizată cu proiect de afaceri depus 1 / 0 

Participare la Întreprindere simulată – cu evaluare finală favorabilă (FB, B) 1 / 0 

Participare la Consiliere profesională 1 / 0 

Participare la Workshopuri – prezență online 1 / 0 

Total  

Punctaj obținut în anul universitar 2020-2021   

 

Comisia de Evaluare: 

Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna - președinte Comisie .............................. 

Prof. univ. dr. Beatrice-Gabriela Ioan, membru .............................. 

Conf. univ. dr. Doina-Carmen Manciuc, membru .............................. 

Conf. univ. dr. Petru-Romeo Dobrin, membru .............................. 

Șef lucrări dr. Carina-Ana-Maria Balcoș, membru .............................. 

Șef lucrări dr. Alice-Arina Ciocan-Pendefunda, membru .............................. 

Coordonator stagii de practică, Nicoleta Marciuc, membru.............................. 

 


