15 iunie 2022

ANUNȚ SELECȚIE
GRUP ȚINTĂ DE FORMATORI
ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/918/4/8/149892
În baza:
❖ PROCEDURII DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ DE FORMATORI în cadrul Proiectului
POCU/918/4/8/149892:„Program postuniversitar de formare în economia sănătății
[HEALTHESIS]”,
❖ Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor - ”Programe de formare și
dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății. Economia sănătății și
echitatea în accesul la servicii și tehnologii”;
❖ Manualul Beneficiarului POCU;
❖ Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020;
❖ Contractul de Finanțare POCU/918/4/8/149892 cu titlul: „Program postuniversitar de formare
în economia sănătății [HEALTHESIS]”;
❖ Cererea de finanțare a proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sănătății
[HEALTHESIS]”;
❖ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date („GDPR”).
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca organizează selecție pentru
grupul țintă Formatori (9 cadre didactice) în cadrul proiectului POCU/918/4/8/149892,
Subactivitatea A1.2: Formarea personalului didactic implicat în furnizarea programului postuniversitar
de formare profesională continuă și/ sau programului postuniversitar de educație permanentă în
domeniul economiei sănătății.
I. Denumirea Proiectului
Proiect POCU/918/4/8/149892 având titlul „Program postuniversitar de formare în economia
sănătății [HEALTHESIS]”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, implementat de către
Universitatea de Medicina si Farmacie CAROL DAVILA din București, în parteneriat cu Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca.

Condiții generale de participare Grup țintă de formatori (cadre didactice) aferent subactivității A1.2:
⮚ Personal din autorități publice;
⮚ Personal implicat în furnizarea de servicii medicale/ Specialiști implicați în furnizarea de
servicii medicale.
Condiții specifice de participare Grup țintă de formatori (cadre didactice) aferent subactivității A1.2:
Ce vor fi îndeplinite CUMULATIV
A. să fie absolvenți din învățământul superior cu diplomă de licență (în domeniul fundamental al
științelor biomedicale/ biologice/ economice/ sociale/ matematică/ științele naturii sau
inginerești – durata cursurilor minim 3 ani);
B. să fie angajați în Universități publice de Medicină și Farmacie;
C. să aibă experiență în activități didactice/ de formare/ domeniul medical/ sănătate publică/
economie/ biostatistică/ etică - minim 5 ani/;
D. să dețină competențe în activități didactice / educaționale / medicină/ sănătate publică/
economie/ biostatistică/ etică, capacitate de analiză și sinteză; capacitate de planificare și
monitorizare; capacitate de comunicare și relaționare;
E. să fie doctor în științe, cadru didactic universitar sau formator.
II. Etapele desfășurării selecției sunt prevăzute în Calendarul privind desfășurarea, astfel:
1. Depunerea aplicațiilor
2. Evaluarea aplicațiilor primite, interviul de selecție și desemnarea candidaților admiși
a.

b.

Evaluarea administrativă și îndeplinirea condițiilor generale (din punct de vedere al
depunerii dosarelor în termenul specificat în anunț; al existenței la dosar a tuturor
documentelor solicitate precum și îndeplinirea condițiilor generale din Anunțul de
recrutare și selecție);
Evaluarea CV-urilor și a modului de îndeplinire a condițiilor specifice (verificarea CV-urilor
și a documentelor suport, verificare modului în care candidatul îndeplinește condițiile
specifice din Anunț);

Comisia de evaluare și selecție, verifică eligibilitatea dosarelor depuse de către candidați. Pentru a fi
admis în etapa următoare, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și să îndeplinească
condițiile obligatorii din Anunțul de selecție.
Comisia de evaluare și selecție va decide în privința candidaturilor admise în această etapă, acordând
calificativul ,,ADMIS / RESPINS".
Candidații ale căror dosare nu sunt complete sau nu dovedesc îndeplinirea condițiilor vor fi respinși.

Rezultatele fazei de evaluare a dosarelor de candidatură se comunică candidaților prin afișarea
rezultatelor pe site-ul www.umfcluj.ro
Candidații ale căror dosare de selecție îndeplinesc condițiile prevăzute în Anunțul de selecție vor
participa la interviu. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși
la evaluarea dosarelor.
c.

Proba interviu desfășurată cu prezență fizică sau prin mijloace electronice (ex: zoom,
meets, teams, etc.).

Interviul de selecție se realizează pe baza unui plan de interviu întocmit de comisia de selecție pe
baza următoarelor criterii de evaluare:
i. motivația candidatului în domeniul economiei sănătății dovedit prin implicarea în astfel de
activități (de exemplu: cursuri, activități didactice, participări la conferințe, articole publicate);
ii.

capacitate de planificare și organizare a activităților de formare;

iii.

abilitățile de comunicare și relaționare cu diverse grupuri de cursanți;

iv.

capacitatea de analiză și sinteză.

Interviul se va realiza de către Comisia de evaluare și selecție pe baza Grilei de evaluare interviu
pentru selecția formatorilor. Punctajul maxim posibil al unui candidat va fi de 100 puncte, iar minimul
admisibil va fi de 60 puncte.
Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, până la epuizarea numărului
de locuri disponibile.
În situația în care mai mulți candidați obțin același punctaj, departajarea acestora se face luându-se în
considerare, în ordine: competențele, vechimea în experiența specifică solicitată, media la examenul
de bacalaureat/absolvire/licență.
Rezultatele interviului se comunică candidaților prin afișarea rezultatelor pe site-ul www.umfcluj.ro
Candidații pot contesta rezultatele interviului în termen de o zi lucrătoare de la data afișării.
Contestațiile se soluționează în termen de o zi lucrătoare de la termenul limită de depunere a
contestațiilor.
III. Documente necesare pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție:
1. Cerere de înscriere semnată şi datată (Anexa 1);
2. Copie după cartea de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
3. Curriculum vitae în format europass semnat și datat;

4. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale (Anexa 2);
6. Adeverință de salariat sau orice alt document care să ateste că este angajat al unei Universități
publice de Medicină și Farmacie (Anexa 3);
7. Declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu a beneficiat de sesiuni de formare
similară finanțate prin POCU sau alte surse de finanțare nerambursabilă (Anexa 4);
8. Declarație angajament privind participarea la activitatea de formare în A1.2 (Anexa 5) ;
9. Declarație angajament și disponibilitate privind participarea ulterioară în A1.3 (Anexa 6).
Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate
candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită
precizat atrag automat excluderea/ respingerea dosarului candidatului.
IV. Informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare:
Documentele de înscriere se depun la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din
Cluj Napoca, adresa Str. Louis Pasteur, nr. 4, camera 9, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal 400349,
județul Cluj, în zilele lucrătoare, cu indicarea proiectului „Program postuniversitar de formare în
economia sănătății [HEALTHESIS]”, ID 149892, între orele 09.00-15.00.
V. Calendarul de selecție:
Afișare anunț de selecție GT pe site-ul www.umfcluj.ro
Termen limită depunere dosare candidați
Evaluarea administrativă și îndeplinirea condițiilor generale și
specifice
Afișare anunț evaluare dosare selecție
Interviul de selecție
Afișare anunț rezultate interviu selecție
Depunere contestații interviu selecție
Soluționare contestații interviu selecție (dacă este cazul)
Afișare anunț soluționare contestații selecție (dacă este cazul)
Afișarea anunțului cu rezultatele finale ale Procedurii după
contestații pe site-ul www.umfcluj.ro

15 iunie 2022
24 iunie 2022
27 iunie 2022
27 iunie 2022
29 iunie 2022
29 iunie 2022
30 iunie 2022
01 iulie 2022
01 iulie 2022
01 iulie 2022

VI. Termenul și modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecție:
Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 24 ore (1 zi lucrătoare) de la publicarea rezultatelor
procesului de selecție (cu excepția zilelor nelucrătoare - sâmbăta, duminica, alte zile legale libere când termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară publicării). Contestațiile se depun
la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, adresa Str. Louis Pasteur,
nr. 4, camera 8, Municipiul Cluj-Napoca, cod poștal 400349, județul Cluj.

