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1. Cadru general
Această Metodologie a fost elaborată în vederea selectării participanţilor din cadrul proiectului
„Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile
postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă” ID 61519.
Grupul ţintă al acestui proiect -200 de tutori (10 grupe a câte 20 de tutori) participă la sesiunile de
training transnaționale.
O activitate a proiectului constă în organizarea a 2 sesiuni de training (una în țară, una in străinatateîn state membre UE), în vederea perfecționării personalului din unitățile medicale cu rol de tutori,
pentru pregătirea practică a elevilor școlilor sanitare.
Pentru a asigura un acces cât mai adecvat candidaţilor, în vederea atingerii cerinţelor
proiectului, dosarele persoanelor interesate să participe vor fi selectate în baza unor criterii.
2. Criterii de selecţie a grupului ţintă - tutori
a. Aplicarea criteriului “primul venit, primul servit”, dosarelor corecte și complete;
b. Respectarea criteriului numeric- 100 de tutori;
c. Respectarea criteriului de gen (80 % femei);
d. Experienţa mai mare de 1 an în activitatea de tutorat- poate constitui un avantaj;
e. Persoana să fie angajată ca asistent medical într-o unitate sanitară care are încheiat un
contract de colaborare cu o şcoală postliceală sanitară pentru efectuarea stagiilor
practice;
f. Cunoştinţe minime de limbă engleză.
Pe baza acestor criterii de selecţie se vor identifica informaţiile cu privire la experienţa
candidaţilor prin completarea unei grile de evaluare a dosarelor, obţinându-se astfel punctaje
pentru fiecare candidat. Ierarhizarea candidaţilor şi finalizarea procesului de selecţie prin
încadrarea unor candidaţi în grupul ţintă şi a altora pe poziţiile de rezervă se va realiza în
ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
3. Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente justificative:
- Formularul de identificare a grupului ţintă- completat corect şi semnat (Anexa nr.1)
- Declaraţie de participare în nume propriu semnată şi datată (Anexa nr.2)
- Declaraţie de consimţământ semnată şi datată (Anexa nr.3)
- Decizia de numire ca tutore, emisă de către conducătorul unităţii sanitare (Anexa nr. 4)
- Curriculum Vitae în format Europass (Anexa nr.5)
- Copie „Conform cu originalul” după contractul spitalului (în care tutorele îşi desfăşoară
activitatea) cu şcoala postliceală sanitară;
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-

Adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată ca asistent
medical într-o unitate sanitară);
Cope xerox după CI (valabilă);
Copie xerox după ultima diplomă de studii;
Copie xerox după certificatul de naştere;
Copie xerox după certificatul de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorţ).

4. Punctajul final va fi calculat conform urmtoarei grile de evaluare:
CRITERIU

Da/Nu

Observaţii

Decizia de numire ca
tutore de practică

Eliberată de managerul
desfășoară activitatea.

Contractul spitalului cu
şcoala postliceală
sanitară

Contractul prin care spitalul în care tutorele își desfășoară
activitatea este de acord ca elevi din școala postliceală
sanitară să participe la stagii de practică.

Experienţă anterioară de
îndrumare, de tutorat

Tutorele are experienţă anterioară de îndrumat elevii din
şcolile postliceale sanitare în practica acestora în spital.

CV- format european

Din care să reiasă exprienţa în activitatea de tutorat dar şi
cunoştinţele de limbă engleză.
Dosarul pentru înscriere va fi complet, iar formularul de
identificare a grupului ţintă, declaraţia de participare în
nume propriu şi declaraţia de consimţământ vor fi datate şi
semnate de către tutore.

Completitudinea și
corectitudinea dosarului
de înscriere

spitalului în care tutorele își

5. Lansarea selecţiei
Lansarea selecţiei pentru grupul ţintă tutori va fi realizată prin:
-

postarea anunţurilor cu privire la depunerea dosarelor atât pe site-ul beneficiarului,
www.oamr.ro cât și pe site-ul partenerului www.federatiasanitas.ro;

-

diseminarea informaţiilor cu privire la lansarea selecţiei, preşedinţilor de filiale
judeţene/mun. Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România și ale Federației Sanitas din România.
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6. Depunerea dosarelor de participare
Dosarele vor fi depuse la sediul central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România, din Bucureşti, str. Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1.
Perioada de depunere a dosarelor este cuprinsă între 20.07- 30.10.2011.
7. Analiza dosarelor de participare
După finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură, comisia de selecţie
constituită din managerul proiectului, asistenul manager, coordonatorul sesiunilor de training
transnaționale și coordonatorul materialelor de suport pentru stagiile de practică va verifica
dosarele din perspectiva corectitudinii/completitudinii completării dosarului care va conţine
toate documentele solicitate, în forma solicitată, cu respectarea termenului limită de depunere
a dosarelor.
Analiza dosarelor se va realiza în luna următoare după încetarea termenului de depunere a
dosarelor.
Comisia va analiza documentele din dosarele de participare iar în urma acestei analize va
întocmi un proces verbal în care vor fi menționate doasarele eliminate: numărul acestora,
numele candidaţilor şi motivul eliminării.
8. Rezultatele selecției grupului țintă
Comisia de selecţie va întocmi lista cu persoanele care au fost selectate pentru a face parte din
grupul ţintă. Lista tutorilor selectaţi va fi postată pe site-ul beneficiarului, www.oamr.ro.
Orice modificare a componenţei grupului de participanţi va fi anunţată de urgenţă echipei de
management a proiectului, la adresa de e-mail: oproiect@yahoo.com.
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