FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație si 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 MEDICINA ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI
Titlul proiectului: „Inserţia absolvenţilor de medicină pe piaţa muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de
pregătire practică a abilităţilor practice – MEDPRO” cod MySMIS 133314
Contract de finanțare nr. POCU/626/6/13/ 133314
Cod SMIS: 133314

Aprobat,
Manager proiect
Prof. univ. dr. Norina-Consuela Forna

PROCES – VERBAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

Încheiat astăzi, 13.07.2022 în cadrul ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor, cu ocazia
evaluării acestora, depuse în cadrul concursului pentru acordarea premiilor de 2000 lei, prevăzute în
cererea de finanțare a proiectului „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.
Anunțul de înscriere la concursul de acordare a premiilor a fost publicat pe site www.umfiasi.ro și
comunicat pe email tuturor studenților din grupul țintă al proiectului MEDPRO, în data de 21.06.2022,
împreună
cu
Metodologia
cadru
pentru
acordarea
premiilor,
la
adresa:https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-granturi/Pagini/POCU---MySMIS-133314.aspx
Conform Calendarului Concursului cuprins în „Metodologia cadru pentru acordarea premiilor”,
contestațiile față de rezultatelor prelimiare ale concursului s-au înregistrat in data de 11.07.2022,
intervalul 8.00- 16.00.

Au fost înregistrate următoarele contestații:
Nr.
Crt.
1.

Numele și prenumele

2.

Oprescu Andrada Elena

3.
4.

Vlad-Bubulac Lidia
Popovici Ion –Ovidiu

5.

Poiana Monica

Nasturas Calin-Andrei

Data
Motivul contestației
contestației
11.07.2022 Contesta numarul de
credite din anul universitar
2020-2021.
11.07.2022 Contesta necesitatea
inscrierii pentru acordarea
premiilor; modul de
informare a studentilor cu
privire la derularea
Concursului.
11.07.2022 Contesta locul obtinut.
11.07.2022 Contesta necesitatea
inscrierii pentru acordarea
premiilor; modul de
informare a studentilor cu
privire la derularea
Concursului.
11.07.2022 Contesta punctajul.

Decizia
Contestație acceptată.

Contestație acceptată.

Contestație respinsă.
Contestație acceptată.

Contestație respinsă.

Având în vedere contestațiile formulate, Comisia de soluționare a contestațiilor propune să se
reorganizeze concursul pentru acordarea premiilor, la care să fie considerați candidați eligibili toți
membrii grupului țintă, cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în România, care nu au fost scoși din
operațiune și care au participat la minim 18 ore de stagii de practica, fără a mai fi necesar să completeze
formularul de înscriere la concurs.
Ierarhizarea pentru selecția a 100 de premianți se va face conform criteriilor de evaluare și
departajare prevăzute in „Metodologia cadru pentru acordarea premiilor”.
Comisie soluționare contestații:
Președinte comisie,
Elena IFTIMI – Coordonator implementare și monitorizare proiect
Membri:
Conf. univ. dr. Petru-Romeo Dobrin, Responsabil stagii de practică
Șef lucrări dr. Alice-Arina Ciocan-Pendefunda, Responsabil stagii de practică
Secretar comisie: Ana Gabi Aburculesei – Expert Grup Tintă Medicină

