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Metodologia prezentă este instrumentul prin care se va desfășura procesul de selecție a grupului țintă. Selecția va fi organizată și desfășurată astfel încât să 

asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă. 

 

Selecția grupului țintă are la bază regula ”primul venit, primul servit” cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate din Metodologia de recrutare a grupului țintă. 

La curs vor participa 100 de asistenți medicali care respectă toate condițiile de eligibilitate ale grupului țintă și vor fi înscrise în grupul țintă în ordinea completării 

formularului de înscriere.  

 

În funcție de ordinea înscrierii se vor constitui 10 grupuri a câte 10 asistenți medicali. După constituirea primului grup complet de 10 asistenți, se va constitui 

următoarul grup, până la completarea celor 10 grupuri.   

 

În urma înscrierii, cei care vor primi confirmarea (în funcție de numărul de locuri disponibile) vor  participa la activitațile de formare  „Îngrijirea primară în bolile 

cardiovasculare - Curs pentru asistenții medicali”. 

 

Documentele referitoare la Metodologia de recrutare sunt prezentate  mai jos. 

  

 

Cadru general 
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Grupul ţintă al proiectului este format din 100  de persoane (10 grupuri a câte 10 persoane)  – asistenți medicali înscriși în OAMGMAMR care profesează cu 

prioritate în medicina primară și care au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban, din județul Iași. 

 

 

Structura grupului țintă în funcție de studii: în proiect sunt admiși asistenți medicali cu studii postliceale și superioare care sunt angajați în instituții medico-

sanitare acreditate în România, membri OAMGMAMR – Filiala Iași. 

 

 

Grupul țintă 
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Grupul țintă va fi constituit prin completarea on line de către persoanele eligibile a formularului de înscriere de pe site-ul OAMMR-Iași https://oammr-iasi.ro/, 

în secțiunea EMC.  

Pe același site se va anunța perioada de înscriere pentru fiecare grupă în parte, constituindu-se consecutiv cele 10 grupe. 

Pentru a se înscrie persoanele trebuie să completeze un formular on line pe site-ul proiectului, care cuprinde următoarele câmpuri:  

 Nume și prenume 

 Unitatea sanitară  

O persoana poate transmite un singur formular pentru înscrierea în baza de date 

Recrutarea și selecția se va realiza cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și gen, indiferent de religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, 

limba, categorie socială, convingeri, vârsta, handicap, situație sau responsabilitate familială,  apartenența la o categorie defavorizata sau alte asemenea criterii 

care ar putea conduce la acte de discriminare directă sau indirectă, în conformitate cu legislația în vigoare.  

 Selecția  grupului  țintă  are  la  bază  regula  „primul  venit,  primul  servit”și se face pe baza înscrierii pe site cu respectarea criteriilor de eligibilitate. 

 

 

 

Recrutarea  și selecția 
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