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Metodologia prezentă este un instrument metodologic prin care o să fie desfășurat procesul de selecție a grupului țintă.  

Procesul de selecție a Grupului Țintă va fi pregătit și desfășurat 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 tinta. 

Primele 100 de persoane care respecta toate condițiile de eligibilitate ale grupului țintă, vor fi înscrise în grupul țintă în ordinea depunerii documentației necesare 

înscrierii în grupul țintă și vor participa la activitațile de formare  “Managementul bolilor cardiovasculare în medicina primară”. 

Selecția se face pe baza documentației necesare înscrierii în Grupul Țintă, prezentată in metodologie, documentație care va fi transmisă pe e-mail (în format 

PDF), în prealabil.  

Lista finală a grupului țintă va fi afișată pe site-ul proiectului. 

Documentele referitoare la Metodologia de recrutare sunt prezente  mai jos. 

Cadru general 
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Grupul ţintă al proiectului este format din 100  de persoane (10 grupuri a câte 10 persoane)  – medici din instituții medico-sanitare precum medicina primară, 

medicina specializată de ambulator, medicina spitalicească din Republica Moldova, își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, din Republica 

Moldova. 

Structura grupului țintă în funcție de gen: în proiect sunt admiși atât femei, cât și bărbați fără să țină cont de repartizarea procentuală a acestora. 

Structura grupului țintă în funcție de studii: în proiect sunt admise persoane cu studii medicale superioare și care sunt angajate în instituții medico-sanitare 

acreditate în Republica Moldova. 

Grupul țintă 
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Identificarea grupului țintă se realizează:  

 

- Prin contactarea directă de către posibili beneficiari ca urmare a promovării, publicității proiectului, la sediile partenerilor sau în cadrul unor întâlniri directe.  

- Prin  e-mail, la adresele de e-mail  ale  partenerului Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Raional Ungheni. 

Contactarea, directă sau indirectă,  va crea o bază de date, în care vor fi înscrise toate persoanele interesate cu condiția ca acestea să respecte minimum de cerințe privind 

criteriile de eligibilitate. 

 

Pentru a se înscrie în baza de date, persoanele trebuie să completeze o solicitare pe  care o vor  transmite  la  adresa  de  e-mail srungheni@ms.md,  sau prin depunere  

directă  la  sediul  partenerilor.   Formularul   de înscriere  cuprinde în principal urmatoarele câmpuri predefinite: 

date personale (nume, prenume, adresă), 

varsta, 

studii, 

în ce domeniu desfasoară acum activitatea, 

date de contact, 

zilele în care se va desfășura cursul. 

 

Rolul  formularului de înscriere  este  de  a  identifica  potențialii  membri ai  grupului  țintă. O persoana poate transmite un singur formular pentru înscrierea în baza de date. 

Fiecare persoană poate indica un număr minim de 3 opțiuni pentru participarea la curs.  

 

Înscrierea în  baza  de  date inițială  se efectuează  de  către Expertul în formare boli cardiovasculare, în  urma  preselecției potențialilor membri ai grupului țintă. 

Identificarea grupului țintă 
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Recrutarea beneficiarilor are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul non-discriminării şi se realizează  fără  condiţionări,  deosebiri,  excluderi,  

preferinţe,  restricţii  bazate  pe  criterii  de  rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situaţie sau responsabilitate familială şi 

alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. 

  

 Selecția 

Selecția se face pe baza documentației necesare înscrierii în Grupul Țintă, prezentată în metodologie, documentație care va fi transmisă pe e-mail (în format 

PDF), în prealabil.  

Selecția  Grupului  Țintă  are  la  bază  „Regula  primul  venit,  primul  servit”  cu condiția  respectării criteriilor de eligibilitate. 

Pachetul de documente necesar înscrierii în grupul țintă va conține obligatoriu: 

• Cerere de înscriere, semnată, întocmită conform Modelului cuprins în Anexa 1;  

• Acord privind prelucrarea datelor personale, semnat;   

Persoanele selectate în în ordinea înscrierii, vor fi contactate de către Expertul în formare boli cardiovasculare pentru formarea grupelor. 

  

 

Recrutarea 
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CERERE DE ÎNSCRIERE 

pentru selecția în grupul țintă 

  

Subsemnatul/subsemnata.........................................................................................., medic în cadrul instituției medico-sanitare ...........................având funcţia de 

........................................................................, doresc să mă înscriu la Cursul de formare profesională MANAGEMENT-UL  BOLILOR CARDIOVASCULARE, adresat 

medicilor, din cadrul Proiectului “Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare în regiunea transfrontalieră România-Republica Moldova”. 

 

Doresc să particip la curs în ziua (notați datele de mai jos în ordinea preferințelor cu cifre de la 1 la 1, unde 1 este prima preferință, iar 10 ultima): 

□ perioada 1                                                                             □ perioada 6              

□ perioada 2                                                                             □ perioada 7 

□ perioada 3                                                                             □ perioada 8 

□ perioada 4                                                                             □ perioada 9 

□ perioada 5                                                                             □ perioada 10 

  

Data: .........................                                                                 Semnătura, 

Anexa1 
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DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT (ACORD) PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

  

Subsemnatul/a ........................................................................................, domiciliat/ă în localitatea ...................................................., str……………………..…………judeţul ............................, 

posesor/oare  al/a  CI seria ......... , numărul ..........................., eliberat de ........................................., la data de ......................, CNP.........................................................,  participant la 

programul de  formare profesionala MANAGEMENT-UL  BOLILOR CARDIOVASCULARE, din cadrul Proiectului “Rețea comună pentru managementul bolilor cardiovasculare în regiunea 

transfrontalieră România-Republica Moldova”,  imi exprim consimțământul (acordul) cu privire la utilizarea, prelucrarea şi stocarea datelor mele cu caracter personal de către Instituția Medico 

Sanitară Publică Spitalul Raional Ungheni, pentru furnizarea programului de formare profesională și pentru exercitarea de către prestator a unor interese legitime (transmiterea și prelucrarea 

informațiilor, conform legii, către autoritatea finanțatoare și  instituțiile de reglementare. 

Sunt  informat/ă  de  către prestator că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016  al Parlamentului European și al 

Consiliului Uniunii Europene  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legislației naționale în domeniul formării profesionale a adulților. 

 

 Mi s-au adus la cunostințâ de către prestator următoarele drepturi: 1. Dreptul de acces; 2. Dreptul la portabilitatea datelor; 3. Dreptul la opoziție; 4. Dreptul la rectificare; 5. Dreptul la ștergerea 

datelor; 6. Dreptul la restricționarea prelucrării; 7. Dreptul de a depune plângere; 8. Dreptul de retragere a consimțământului;  9. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate. 

 

 Data: .........................                                                                 Semnătura, 

 

  


