
METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR 

pentru activităţile desfășurate în cadrul proiectului „ Formarea specialistilor in domeniul 
cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul imbunatatirii calitatii vietii”, 

POSDRU/179/3.2/S/151363 

 
Cap. I. Cadrul general şi contextul proiectului  
Preambul 

Prezenta metodologie este aferentă Activităților A4.3 Desfasurarea modulului practic de formare 
a medicilor, A5.3 Desfasurarea modulului practic de formare a asistentelor A7 - Monitorizarea 
activitatilor de formare; A8- Evaluarea cursantilor, implementate în cadrul proiectului 
„Formarea specialistilor in domeniul cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu 
scopul imbunatatirii calitatii vietii”, POSDRU/179/3.2/S/151363, finanţat prin Fondul Social 
European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea de urgenta a unui proces intens de 
formare profesionala a personalului din sectorul medical pentru imbunatatirea competentelor in 
domeniul cardiologiei pediatrice cu specialisti externi si interni la Institutul de Boli 
Cardiovasculare prof. dr. “George I.M. Georgescu” Iasi si Sp. Clinic de Urgenta pt. Copii “M.S. 
Curie” Bucuresti. In acest sens se urmareste cresterea gradului de adaptabilitate si adresabilitate a 
personalului medical la si catre cardiologia pediatrica prin aportul oferit de noile tehnologii 
disponibile in domeniu, folosind totodata know-how-ul oferit de experti internationali cu vasta 
experienta in aceasta specializare. 

Proiectul se adresează unui grup-țintă de 235 de persoane-personal medical din domeniul 
cardiologie pediatrica din unitati sanitare publice cu paturi: din cadrul Institutului de Boli 
Cardiovasculare Iaşi, Spitalul “Marie Curie” şi Spitalul de copii “Sf. Maria” Iaşi, Maternitatea 
Cuza Voda Iaşi, dar si medici si asitente cu alte specializari din domenii conexe din Regiunea 
NE, Bucuresti-Ilfov si Sud (ATI, Chirurgie cardiovasculara, Pediatrie, Neonatologie, Imagistica 
medicala, din sectiile Cardiologie pediatrica, ATI chirurgie cardiovasculara, Chirurgie 
cardiovasculara, Cateterism interventional, Terapie intensiva neonat etc.). 

Cuantificare in cadrul proiectului: 

Medici : 75  

Asistente – 160 

 

Cap. II. Acordarea de premii 

Se vor acorda participanţilor premii pentru performanţe deosebite obţinute la sfârşitul sau pe 
parcursul proiectului, urmărindu-se creşterea motivaţiei angajaţilor pentru îmbunătăţirea 
performanţei profesionale personale prin participarea pe întreaga durată a stagiilor de pregătire 



teoretică şi practică și finalizarea cu succes a acestora. Activitatea participanţilor la concurs va fi 
evaluată de către o comisie şi cele mai bune performanţe vor fi premiate. 

Descrierea premiilor: 2 premii I x 5.000 ron; 4 premii II x 4.000 ron; 12 premii III x 2.500 ron; 
100 menţiuni x 400 ron. 

 

Cap. III. Desfăşurarea concursului pentru premierea stagiilor de practică 

III.1. Informarea membrilor din grupul-țintă 

Prezenta metodologie va fi anunțată public înainte de demararea concursului prin intermediul 
site-ului Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” Iaşi (www.umfiasi.ro) și al 
proiectului (www.inimipentrucopii.umfiasi.ro). 

 

III.2. Criterii de calificare în vederea acordării premiilor: 

- participant eligibili la competitia de premii: persoanele inscrise in cadrul proiectului ca membri 
grup tinta, beneficiari de subventii. 

- calitatea deosebită a stagiului de formare, finalizat cu o lucrare de tipul Raport ştiinţific al 
lucrărilor practice şi teoretice (minim 10 pagini, Times New Roman 12, margini 2,5 cm, 1,5 
randuri. Raportul va cuprinde: Introducere, cu prezentarea temei alese, justificare etc; Cuprins: 
prezentarea propriuzisa a raportului stiintific; Concluzii: lectii invatate, obiective proprii atinse, 
cunostinte si abilitati dobandite, modul in care vor aplica noile cunostinte, la ce vor folosi 
cunostintele dobandite, oportunitati noi in activitatea profesionala, diseminarea cunostintelor 
dobandite etc). Raportul stiintific va fi pastrat si in format editabil si pus la dispozitia comisiei la 
cererea acesteia; 

 -îndeplinirea sarcinilor corespunzătoare stagiului de formare conform planului stabilit prin 
proiect, reglementat prin documentele-cadru elaborate în proiect privind efectuarea stagiului de 
formare; 

-lipsa oricăror evenimente de natură disciplinară/etică provocate de participantul la stagiul de 
formare; 

-gradul de implicare în activitățile proiectului; 

- atitudinea participantului pe parcursul stagiului de formare în realizarea sarcinilor de lucru 
(colegialitate, colaborare, implicare, inițiativă, inovație, disponibilitate) care poate fi regăsită în 
evaluarea realizată de către supervizorul responsabil cu formarea, alți angajați ai instituției 
respective care au urmărit activitatea participantului. 

 

III.3. Organizarea și desfășurarea concursului 



Persoanele din grupul ţintă interesate să participe vor depune dosarul de concurs, care va 
cuprinde: 

- Raport ştiinţific al lucrărilor practice şi teoretice (50%). Se va tine cont de calitatea stiintifica a 
raportului si nu de numarul de pagini efective ale raportului; 

- Să prezinte necesarul de materiale si echipamente utilizate in domeniul de activitate legat de 
interventiile specifice MCC (10%); 

- Să descrie etapele de pregatire si utilizare a tehnologiei si logisticii pentru activitatea de 
diagnostic si tratament al copiilor cu MCC (10%); 

- Documente justificative (copii protocoale) care să ateste numărul de proceduri efectuate 
personal în cadrul proiectului (20%); 

- Documente justificative (copii protocoale) care să ateste numărul de proceduri asistate personal 
în cadrul proiectului. (10%); 

- Fisa de autoevaluare anexata prezentei metodologii. 

Dosarele care contin Rapoarte stiintifice asemanatoare in proportie mai mare de 20% vor 
fi descalificate. 

 

Dosarul personal al fiecarui candidat, va fi depus la Departamentul Proiecte Europene al UMF 
Iasi, in format hartie, in dosar de plastic si va avea prima pagina cu numele si prenumele al 
candidatului, functia (medic sau asistent) si specializarea. Dosarul va fi opisat si numerotat. 
Persoanele aflate in mobilitati externe sau care din motive intemeiate nu pot depune dosarul in 
format fizic, pot trimite documentele mentionate mai sus, prin email la adresa: 
inimipentrucopii@umfiasi.ro. Documentele vor fi arhivate, subiectul mailului va fi: inscriere 
concurs premii nume, prenume.  

Persoanele din grupul ţintă interesate sa participe la concurs pot depune dosarul de concurs cel 
mai târziu în data de 23 noiembrie 2015, ora 16.00, la registratura Universitatii de Medicina si 
Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi. 

Acordarea premiilor se va desfășura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a 
practicilor europene cu privire la egalitatea de şanse şi tratament egal. Nu se va face nicio 
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă. 

Se va forma o comisie de concurs care va analiza aplicatiile primate. 

 

Organizarea, derularea concursului, festivitatea de premiere și acordarea premiilor în bani vor 
avea loc după cum urmează: 

Postarea anunţului: 16 noiembrie; 

mailto:inimipentrucopii@umfiasi.ro


Primirea şi înregistrarea dosarelor de concurs: 17-23 noiembrie (cu exceptia zilelor de 21 si 22 
noiembrie), interval orar 8.00-16.00; 

Publicarea listei provizorii: 27 noiembrie; 

Primirea şi soluţionarea contestaţiilor: 2 decembrie; 

Rezultate finale: 7 decembrie; 

Festivitatea de premiere şi acordarea premiilor: 12 decembrie. 

 

Analiza dosarelor de concurs 

Fiecare membru al comisiei de concurs completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare dosar 
de concurs, iar participanţii vor fi ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

În cazul în care sunt mai mulţi participanţi pe ultima poziţie în clasamentul punctajelor, 
departajarea se va face în baza unui unic criteriu suplimentar: ordinea depunerii şi inregistrarii 
dosarului de concurs si se va tine cont si de informatiile din fisa de autoevaluare. 

Rezultatele concursului 

Rezultatele concursului sunt consemnate într-un Proces-verbal de concurs si decizie şi 
comunicate membrilor grupului-țintă pe site-ul proiectului și pe site-ul www. umfiasi.ro 


