
 

                            

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020 

    

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

STUDENȚI DIN ANII I-V, 

SPECIALIZĂRILE – MEDICINĂ ȘI MEDICINĂ DENTARĂ, RESPECTIV ANII I-II DE 

LA SPECIALIZĂRILE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, NUTRIȚIE ȘI 

DIETETICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ 

Manager proiect: Prof. Univ. Dr. Norina Consuela FORNA 

„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 

 

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

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

București, 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. 

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 

îmbunătățirea 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.  

Grupul țintă al proiectului va fi constituit din 360 de studenți înscrişi în anii I-V de 

studiu în anul universitar 2020-2021, la Facultățile de Medicină şi Medicină Dentară, studii 

de 6 ani, şi în anii I-II, la specializările de scurtă durată ale acestora.  

 



 

                            

În selecția grupului țintă se va avea avea în vedere îndeplinirea cel puțin a unui criteriu din 

următoarele: 

a) Studenți care îşi au resedința sau domiciliul în mediu rural; 

b) Studenti care aparțin etniei rome; 

c) Studenți netradiționali (acestia vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea 

vârstei de peste 24 de ani, lucrează cu normă întreaga, sunt considerați independenți financiar în 

sensul determinării eligibilității pentru ajutor financiar, sunt părinți singuri) 

d) Studenti cu cerințe educaționale speciale (aceştia sunt persoane care nu poate beneficia de 

educație şcolară pusă în general la dispoziția tinerilor de aceeaşi vârsta fără sprijin suplimentar 

sau adaptare a conținutului de studiu. Prin urmare, CES poate acoperi o serie de cerinte, inclusiv 

dizabilități fizice sau psihice şi deficiente cognitive sau educationale (Sursa: OECD).  

e) Studenții, care se înscriu primii şi îndeplinesc criteriile de mai sus au prioritate în procesul de 

selecție a beneficiarilor proiectului.  

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:  

1. Carte de identitate, în copie “conform cu originalul”;  

2. Cerere de înscriere, în original – Anexa 1; 

3. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020, în original – Anexa 8 (IMPORTANT!!!Consultați documentul 

Instrucțiuni completare Anexa 8!); 

4. Declarație pe propria răspundere că nu au mai beneficiat de finanțare europeană pe un alt 

proiect POCU din cadrul apelului POCU/320/6/21, în original – Anexa 2;  

5. Declarație de angajament, în original - Anexa 3; 

6. Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa 4; 

7. Adeverință de student, în original; 

8. Documente suport care atestă încadrarea într-una din categoriile rural/de etnie 

roma/netradiționali/CES, dacă este cazul (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 astfel: 

-  la Secretariatul Facultății de Medicină (pentru studenții de la specializarile medicină, 

asistență medicală generală, nutriție și dietetică) 

- La Secretariatul Facultății de Medicină Dentară (pentru studenții de la specializarile 

medicina dentara si tehnica dentara)  

Calendarul selecției este următorul: 

- Publicarea anunțului de selecție: 01 martie 2021 

- Data limită depunere dosar: 15 martie 2021 

- Anunțarea rezultatelor preliminarii: 17 martie 2021 

- Înregistrarea contestațiilor: termen limită: 18 martie 2021, ora 16.00 

- Anunțarea rezultatelor finale:19 martie 2021 

Pentru mai multe informații despre procesul de selecție a grupului țintă, puteți consulta 

Metodologia de selecție a grupului țintă proiect 133314, pagina de Facebook a proiectului:  

https://www.facebook.com/Proiect-Inser%C5%A3ia-absolven%C5%A3ilor-de-

medicin%C4%83-pe-pia%C5%A3a-muncii-105619934697387 

Date de contact persoane responsabile selecție grup țintă proiect: 

 Aburculesei Ana Gabi, ana.aburculesei@umfiasi.ro;  

 Copacinschi Monica, oana.copacinschi@umfiasi.ro; 

Pentru mai multe informații:  

 Călugăreanu Amalia, Direcția Programe pentru Dezvoltare Instituțională, tel. 0232 

301 827, amalia.calugareanu@umfiasi.ro 

Manager proiect, 

Prof. univ.dr. Norina Consuela Forna 

 

Expert grup tinta MG, 

Aburculesei Ana Gabi 

Expert grup tinta MD, 

Copacinschi Monica 
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