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MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETARII 

RECTORAT 

+40 232 211 818 tel / +40 232 211 820 fax 

rectorat@umfiasi.ro 

 
 

Dragi studenți, 
 

Vă invităm să vă înscrieți in proiectul ProMedicIS!!! 
 

 
 Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași prin Facultatea 
de Medicină a câștigat un proiect în cadrul Schemei de granturi necompetitive pentru 
universități din cadrul Proiectului privind Învătământul Secundar – ROSE, intitulat: 
“Reducerea abandonului universitar prin cresterea performantelor academice si 
socio-emoţionale ale studentilor din anul I ciclul de licenta din Facultatea de Medicina 
Generala – Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi” – 
ProMedicIS.  
 
 Prin intermediul acestui proiect se vor asigura: 

- cursuri si ateliere de lucru specifice pentru 300 de studenți, în perioada 2019 -
2022 (100 studenți/an); 

- consiliere profesionala și orientare în carieră pentru 300 de studenți, în perioada 
2019 - 2022 (100 studenți/an); 

- asigurarea accesului la literatură de specialitate pentru 300 de studenți prin 
oferirea de cărți de specialiatate indispensabile în procesul de învățământ. 

 
Grupul ţintă eligibil include studenți în anul I înscriși la Facultatea de Medicina, 

care fac parte din urmatoarele categorii:  
1. Studenți care provin din familii cu venituri mici (studenti cu bursa sociala), 
2. Studenți care provin din mediul rural, 
3. Studenți cu dizabilități sau boli cornice, 
4. Studenți care sunt orfani de unul sau ambii parinti, 
5. Studenti care provin din centre de plasament, orfelinate, alte institutii similar, 
6. Studenti de etnie roma, 
7. Studenti care au unul sau ambii parinti la munca in strainatate, 
8. Studenti care au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la 

examenul de bacalaureat. 
9. Studenti care provin din familii monoparentale 
10. Studenti care provin din familii numeroase (peste 3 copii in intretinere) 
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Calendarul selectiei este urmatorul: 
- Inscrierea in grup tinta on-line pe site-ul isondaje.ro: termen limita – 31 octombrie 

2020 
- Anuntarea rezultatelor preliminarii: 4 noiembrie 2020 
- Inregistrarea contestatiilor pe adresa de e-mail programe.europene@umfiasi.ro: 

termen limita: 5 noiembrie 2020, pana la ora 16:00; 
- Anuntarea rezultatelor finale: 6 noiembrie 2020.  

 
Documentele justificative pentru categoriile defavorizate: 

- Pentru incadrarea in categoria studenti care provin din familii cu venituri mici: 
document emis de circumscripţia financiară sau de serviciul specific din cadrul 
primăriei în raza căreia locuieşte (original sau copie). 

- Pentru incadrarea in categoria studenti cu dizabilitati sau boli cronice: adeverinta 
medicala/scrisoare medicala sau orice alt document justificativ (original sau copie).   

- Pentru incadrarea in categoria familii numeroase se vor depune certificatele de 
nastere ale copiilor; 

- Pentru incadrarea in categoria orfani de unul sau ambii parinti se va aduce copie 
dupa certificatul de deces al parintelui/parintilor; 

- Pentru incadrarea in categoria Studenti care au intrat la facultate cu medii mai mici 
sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat se va aduce copie dupa diploma de 
bacalaureat; 

- Orice alte documente solicitate de echipa proiectului. 
 

Inscrierea se va face on-line accesând linkul http://www.isondaje.ro/sondaj/819305218/, 

până la data de 31 0ctombrie 2020. Documentele justificative vor fi transmise prin e-mail pe 

adresa: programe.europene@umfiasi.ro.  

 

 

Detalii privind proiectul se pot obține de la dna. Liliana Gavril – Expert grup tinta, 

email: liliana.gavril@umfiasi.ro sau telefon 0232/30.17.23.  

 

 

 

 

Director de proiect 

Prof. univ. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Expert grup țintă  

Gavril Liliana 
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