PROCEDURĂ DE ASIGURAREA CALITĂȚII
Procedura de selecţie a participanţilor la mobilitate în cadrul
proiectului

Cod:P-AC-41
Pagina: 1 din
10

STAGIU DE FORMARE PRACTICĂ A VIITORILOR ASISTENȚI
MEDICALI GENERALIȘTI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN
CONFORMITATE CU NORMELE EUROPENE

Pagina de gardă

Ediția: 1
Revizia:

RESPONSABILITĂȚI REFERITOARE LA DOCUMENT

Elaborat
Avizat
Aprobat

Funcția
Responsabil grup țintă în cadrul proiectului
Responsabil comisia pentru proiecte
internaționale
CA

Semnătura

EVIDENȚA MODIFICĂRILOR DOCUMENTULUI
Ediția

Data

Secțiunea/
pagina/paragraf
modificat

Descrierea modificării

Obs

PROCEDURĂ DE ASIGURAREA CALITĂȚII
Procedura de selecţie a participanţilor la mobilitate în cadrul
proiectului

Cod:P-AC-41
Pagina: 2 din
10
Ediția: 1
Revizia:

STAGIU DE FORMARE PRACTICĂ A VIITORILOR ASISTENȚI
MEDICALI GENERALIȘTI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN
CONFORMITATE CU NORMELE EUROPENE

1.SCOP
1. Prezenta procedură stabileşte modalitatea de selecţie a participanţilor la proiectul de
mobilitate Erasmus, formare profesională în VET cu nr. 2016-1-RO01-KA102-023513, cu
titlul „Stagiu de formare practică a viitorilor asistenți medicali generaliști pentru situații de
urgență în conformitate cu normele europene”, ce are drept grup ţintă 20 de elevi din anul III
specializarea Asistent Medical Generalist, care pe parcursul mobilității de 3 săptămâni vor
obține consolidarea cunoştinţelor de conduită în urgenţele medico-chirurgicale prin
aprofundarea informațiilor din cadrul curriculumului național și a deprinderilor specifice privind
situațiile de urgență necesare în orice instituție de sănătate din țară și străinătate, îmbinând
pregătirea teoretică cu pregătirea practică, atât în țară cât și în alt sistem de sănătate.
2. Grupul țintă al proiectului de mobilitate „STAGIU DE FORMARE PRACTICĂ A
VIITORILOR ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN
CONFORMITATE CU NORMELE EUROPENE” este format din cei 142 de elevi înscriși la
specializarea Asistent Medical Generalist a SPDC. Dintre aceștia, 20 de elevi vor participa la
stagii de pregătire practică, în vederea dezvoltării aptitudinilor profesionale și personale,
pentru o mai bună corelare a cunoștințelor teoretice și practice cu cerințele de pe piața
muncii, pe parcursul unor mobilități de 3 săptămâni, pentru 20 de elevi, pe parcursul anului
școlar 2016-2017, în doua etape. Stagiul de practică/mobilitate se va realiza la Azienda
Sanitaria Regionale del Molise – Campobasso – Italia.
a) Prin respectarea procedurii de selecţie şi conţinutului proiectului vor fi selectați 20 de
elevi după cum urmează: pentru fluxul 1 de mobilitate desfăşurat în perioada 725.11.2016, vor fi selectaţi 10 elevi participanţi iar pentru fluxul 2 desfăşurat în
perioada 6-24.03.2017 vor fi selectaţi 10 elevi participanţi. Deasemenea vor fi selectați
5 elevi rezervă.

2.DOMENIU
Procedura se aplică pentru selecţia gruplui țintă a participanţilor la mobilitate în cadrul
proiectului STAGIU DE FORMARE PRACTICĂ A VIITORILOR ASISTENȚI MEDICALI
GENERALIȘTI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN CONFORMITATE CU NORMELE
EUROPENE
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
3.1Definițiile se regăsesc în:
– Contractul de finanţare, 2016-1-RO01-KA102-023513 încheiat între ANPCDEFP şi SPDC;
– Ghidul Programului Erasmus+
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-

Anexa I, cu privire la descrierea proiectului - Aplicaţia depusă pentru finanţare;

3.2 Abrevieri:
CA – Consiliul de Administrație;
SPDC - Școala Postliceală Dimitrie Cantemir
ANPCDEFP- Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și
Formării Profesionale
AMG- Asistent Medical Generalist
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Concursul
de
selecţie
se
organizează
în
conformitate
cu
prevederile:
– Contractului de finanţare, 2016-1-RO01-KA102-023513 încheiat între ANPCDEFP şi
SPDC;
– Anexa I, cu privire la descrierea proiectului - Aplicaţia depusă pentru finanţare;
– Anexa III - Reguli financiare şi contractuale, încheiat între ANPCDEFP și SPDC în calitate
de beneficiar şi coordonator al proiectului.
5. RESPONSABILITĂŢI:
5.1 Prezentarea procesului
1. Președintele CA numește prin decizie internă echipa de selecție formată din responsabil
proiect, profesor de engleză, profesor de nursing, consilier profesional, responsabil selecție.
2. Echipa de selecție se va ocupa de realizarea subiectelor și a baremelor de corectare
pentru probele de concurs.
3. Responsabilul cu selecția va distribui sarcinile fiecărui membru din echipa de selecție, va
verifica în prima etapă dacă candidații îndeplinesc criteriile de eligibilitate, va realiza
planificarea elevilor la probele de concurs, va întocmi toată documentația necesară probelor.
4. Echipa de selecție va realiza evaluarea candidaților, conform planificărilor întocmite de
responsabilul de proiect.
5. În urma selecției, fiecare profesor responsabil va întocmi borderourile de notare care vor fi
predate responsabilului de proiect.
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6. Responsabilul cu selecția va întocmi catalogul final și procesul verbal al selecției. Nota
finală se va obține din media aritmetica a probelor.
7. Responsabilul de proiect va emite decizia de aprobare a listei participanților.
8. Responsabilul cu selecția va afișa la avizierul școlii, site-ul SPDC lista cu participanții la
proiect și cu rezervele.
9. Responsabilul cu selecția va întocmi dosarul selecției care conține:
- dosarele de înscriere ale elevilor
- subiecte, bareme de notare, lucrări, fișe de evaluare a dosarului, fișe de evaluare a
interviului
- decizia de numire a echipei de proiect
- anunțurile cu privire la selecție
- decizia de stabilire a participanților la proiect
5.2 Monitorizarea/măsurarea procesului
Monitorizarea prezentei proceduri și a formularelor revine comisiei pentru proiecte
internaționale a SPDC.
5.3 Îmbunătățirea procesului
Revizuirea procedurii în funcție de modificările metodologiilor.
6. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII PROCEDURALE:
6.1 Criterii de eligibilitate folosite la înscriere
Dosarul de selecție va fi înregistrat la secretariatul școlii doar dacă candidatul întrunește
condițiile de eligibilitate:
1. Să fie elev în anul III în cadrul SPDC , specializarea AMG;
2. Să nu fi beneficiat de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru efectuarea
stagiului de practică;
3. Dosarul de candidatură este complet şi corect întocmit;
4. S-a respectat termenului de înscriere a candidaţilor;
5. Media la limba engleză peste 8;
6. Media la purtare 10;
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7. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. diriginte;
8. Performanţe şcolare obţinute (diplome la olimpiade, concursuri cuprinse în CV);
9. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie
6.2. Conţinutul dosarului de candidatură:
Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde:
1. Cerere de înscriere tip (anexa 1)
2. CV – model european, în limba română (anexa 2)
3. Copie după CI/ BI
4. Recomandare dată de dirigintele clasei
5. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate.
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai
sus, într-un dosar. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.
7.3. Informaţii privind probele de selecţie
Etapa 1- verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie
Etapa 2 - organizarea probelor de selecţie
Probele de selecţie:
Probă de atestare a competenţelor profesionale – test practic de 90 de minute
Probă la limba engleză - test scris de 60 de minute urmat de conversaţie orală
Interviu - 5 întrebări care vizează puterea de concentrare şi de exprimare, capacitatea de
relaţionare şi elemente de cultură generală centrate pe istoria şi cultura Italiei.
a. Probă practică de atestare a competenţelor profesionale.
Vor fi testate cunoştințele de specialitate pe baza unui probe practice din capitolele:
Pneumologie și nursing specific, Cardiologie și nursing în cardiologie, Ortopedie,
traumatologie și nursing specific.
b. Proba de testare a cunoştinţelor de limba engleză.
Vor fi testate cunoștinţele de limbă engleză pe baza unui test grilă și a unui examen oral.
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c. Interviu – se va avea în vedere puterea de concentrare şi de exprimare, capacitatea de
interrelaţionare, planurile de viitor pe care elevul le are sub aspectul pregătirii profesionale,
cunoştinţele despre ţara gazdă.
d. Evaluarea C.V.-ului şi a documentelor anexate.
e. Evaluarea recomandării eliberată de prof. diriginte.
6.4. Etapele selecţiei:
– Publicarea/anunţul selecţiei;
– Înscrierea candidaţilor;
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse;
– Desfăşurarea concursului de selecţie;
– Afişarea rezultatelor;
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii;
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi.
6.5.Calendarul concursului de selecţie:
15 - 31 august 2016

Lansarea anunțului

01 - 16 septembrie 2016

Depunerea dosarelor de candidatură / înscrierea
candidaților

19 - 22 septembrie 2016

Evaluarea
candidaților

19 sept

Evaluarea dosarelor de candidatură

19 sept

Validarea dosarelor

21 sept

Desfăşurarea PROBEI de atestare a competenţelor
profesionale

22 sept

22 sept

Desfăşurarea concursului la Lb. Engleză
(scris și oral)
Desfășurarea interviului din 5 întrebări
Evaluare C.V.-ului și a recomandării

23 septembrie 2016

Afișarea rezultatelor

23 septembrie 2016

Primirea contestaţiilor (la secretariatul SPDC)

26 septembrie 2016

Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
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6.6. Criteriile specifice de selecție şi indicatori de evaluare:

CRITERIUL

INDICATORI DE EVALUARE

I. Competenţe profesionale de
specialitate

Proba practică de specialitate 30
NURSING

II. Competenţe lingvistice

Proba scrisă și orală – Limba
engleză

III. Performante şcolare obţinute de
Evaluare C.V.-ului şi a
candidat (rezultate şcolare, participări
documentelor anexate
la olimpiade şi concursuri şcolare)

PUNCTAJ

30

10

IV. Calităţi morale şi de comportament, Interviu
25
capacitate de cooperare, lucru în
Evaluare Recomandare dată de
echipa, autoevaluare, diseminare,
5
profesorul diriginte.
valorificare rezultate proiect.
PUNCTAJ TOTAL

100 p

7. BIBLIOGRAFIA
- Urgențe medico-chirurgicale, Lucreția Titircă
- Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali, Lucreția Titircă
- English in medicine, Viorica Dobrovici
8. CONTESTAŢII:
Contestaţiile vor fi analizate de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată
din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de
soluţionare a contestaţiei este definitivă.
9. CERINŢE PENTRU PARTICIPANŢI (în timpul şi după finalizarea proiectului):
a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală,
care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate;
b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de
gestiune a proiectului;
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c. elaborarea raportului individual în termen de 60 de zile de la revenirea din mobilitate,
conform formularului elaborat de A.N.P.C.E.F.P.;
d. implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în
conformitate cu planului de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul
proiectului.
10. ÎNREGISTRĂRI:
Toate înregistrările rezultate (rapoarte, dovezi) în urma aplicării prezentei proceduri se
păstrează în condiții corespunzătoare conform Listei formularelor. Aceste înregistrări sunt
următoarele:
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F-83
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/a
………………..............……………............……………………,
domiciliat/ă în localitatea ……….........……….., judeţ/sector …..........…., strada
…………...……………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. …, ap. …. telefon
…………......………, adresă e-mail ……………….............……………………..., doresc să
particip la Concursul de selecţie pentru mobilitate desfăşurat în cadrul proiectului de
mobilitate Erasmus, formare profesională în VET cu nr. 2016-1-RO01-KA102-023513 „Stagiu
de formare practică a viitorilor asistenți medicali generaliști pentru situații de urgență în
conformitate cu normele europene”.
Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie din proiectul menţionat mai
sus şi sunt de acord cu acestea.
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Prenume şi nume
Semnătură

Data

