CORRIGENDUM NR.1 LA METODOLOGIA DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ ÎN
CADRUL PROIECTULUI

Formarea specialistilor implicati în furnizarea de servicii medicale pentru
preventia nasterii premature si pentru ingrijirea nou nascutului prematur in
vederea reducerii mortalitatii si morbiditatii infantile
POCU 9/1/4.8/108028

1. Se modifica metodologia de selecţie a grupului ţintă, dupa cum urmeaza:

CAPITOL 5. DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente obligatorii:
1.

Cerere de înscriere (Anexa nr.1);

2.

Carte de identitate – copie, conform cu originalul si semnata de candidat;

3.

Adeverinţă de la locul de muncă (in care se specifică angajatorul, secţia/compartimentul

în care este încadrat angajatul si vechimea in munca), eliberata cu maxim 30 de zile inainte de
transmiterea dosarului de candidatura– original;
4.

Diplome de studii (ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ) – copie, conformă

cu originalul si semnata de candidat;
5.

Certificat de naştere – copie, conformă cu originalul si semnata de candidat- daca este

cazul;
6.

Certificat de căsătorie/ hotărâre judecătorească de divorţ – copie, conformă cu originalul

si semnata de candidat – daca e cazul;
7.

Curriculum vitae în format Europass - original, semnat (Anexa 2);

8.

Formular de înregistrare în grupul ţintă (Anexa nr.3);

9.

Angajament de disponibilitate (Anexa nr.4);

10.

Declaraţie de consimţământ prelucrare date (Anexa nr.5);

11.

Declaraţie de evitare a dublei finanţări (Anexa nr.6).

CAPITOL 7. CRITERII DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR
Selecţia dosarelor se va realiza până la înscrierea unui număr de 150% participanţi pentru fiecare
regiune de implementare, astfel incat, daca dupa incheierea recrutarii grupului tinta, daca exista
solutii de abandon, sa fie selectate din rezerve, in ordine descrescatoare.
In cazul in care cu 30 de zile inainte de data de desfasurare a cursului nu sunt ocupate locurile
pentru fiecare judet, acestea vor fi repartizate la nivel regional, in ordinea depunerii dosarelor, cu
conditia existentei a minim 1 persoana/judet participanta la sesiunile de formare.
În cazul în care documentația este incompletă şi sunt necesare clarificări expertul va informa
candidatul prin telefon și/sau e-mail. Pentru completarea dosarului și păstrarea locului în ordinea
depunerilor candidatul va transmite documentele lipsă și/sau va răspunde la clarificări în maxim
5 zile lucrătoare. În cazul în care candidatul nu răspunde solicitării în termenul prevăzut, dosarul
va primi un nou numar de inregistrare, la data primirii ultimelor documente completate
corect.Eventualele contestaţii pot fi depuse in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea
rezultatului si vor fi soluţionate în termen de maxim 3 zile lucrătoare.
In cazul in care din adeverinta lipseste vechimea in munca, dar candidatul depune alte
documente doveditoare a acesteia (CV), dosarele de candidatura vor fi evaluate, iar daca
candidatul este declarat admis are obligatia prezentarii unei adeverinte complete cel tarziu la data
cursului.
CAPITOL 8. CRITERII DE RECRUTARE
CRITERIU

OBSERVAŢII

Cerere de înscriere (Anexa nr.1)

Se verifică dacă documentul este întocmit
corect şi respectă formatul prevăzut

Carte de identitate – copie, conform cu

Se verifică dacă documentul este în termenul

originalul

de valabilitate

Adeverinţă de la locul de muncă (in care se

Se verifica documentul pentru:

specifică angajatorul, secţia/compartimentul în

- este angajat într-o unitate sanitară din

care este încadrat angajatul si vechimea in

regiunile de implementare, în

munca), eliberata cu maxim 30 de zile inainte

secţia/compartiment neonatologie /obstetrica-

de transmiterea dosarului de candidatura-

ginecologie, etc*

original

*in

cazul

in

care

din

CV

reiese

sectia/compartimentul, dar in adeverinta nu
este mentionat, candidatul admis este obligat sa
prezinte o adeverinta completa la curs.
- se verifică daca vechimea in munca este mai
mare de un an
- Se verifică dacă documentul este în termenul
de valabilitate – de 30 de zile

2.Toate celelalte prevederi ale metodologiei rămân neschimbate.
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