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ANUNŢ 
privind selecția participanților în cadrul 

proiectului nr. 2019-1-RO01-KA102-062393, cu 
titlul ”Stagii practice europene - O șansă a 
asistenților medicali generaliști în cariera 

medicală” 
 

 
Școala Postliceală Sanitară Slatina, organizează un concurs de selecție privind participarea 

elevilor în cadrul mobilităților europene, în acest sens 32 elevi (10 selectați) de la calificarea 

asistent medical generalist, anul  I și II de studiu, domeniul sănătate și asistență 

pedagogică, organizați în patru fluxuri în cadrul proiectului cu titlul ”Stagii practice 

europene - O șansă a asistenților medicali generaliști în cariera medicală”, proiect 

finanțat de CE cu un grant de 100.656 euro. 

În vederea selecției celor 22 de elevi de la Școala Postliceală Sanitară Slatina, se vor 

respecta următoarele: 

- 16 elevi de la specializarea asistent medical generalist anii I, II, III pentru 

mobilitatea europeană din Spania;  

- 16 elevi de la specializarea asistent medical generalist anii I, II, III pentru 

mobilitatea europeană din Italia și Germania, astfel: 10 elevi participanți în 

Italia  și 6 elevi participanți în Germania. 

 

Școala va realiza un proces de selecție în baza procedurii de selecție. Selecția 

participanților se realizează  pe baza de concurs în școală. 

Criteriile stabilite vor fi transparente, nediscriminatorii, se va respecta egalitatea de 

șanse și vor fi susținuți și elevii care au domiciliul în mediul rural. 
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În vederea parcurgerii concursului de selecție, vor fi organizate următoarele probe de 

concurs: 

Proba 1: Probă practică; 

Proba 2: Probă scrisă; 

Proba 3: Interviu de testare a competențelor lingvistice – limba engleză. 

 

Înscrierile la concurs se fac în perioada 10 noiembrie – 29 noiembrie 2021,  zilnic 

între orele 0800-1600 la sediul Școlii Postliceale Sanitare din strada Ecaterina 

Teodoroiu nr. 64A. 

Condiții impuse pentru selecția participanților care vor beneficia de un contract de 

mobilitate în scopul formării profesionale: 

1. Să dețină certificatul verde de vaccinare cu doză completă (cel puțin 14 zile de la 

finalizarea dozei complete în momentul plecării); 

2. să fie elev în anul I, II și III calificarea asistent medical generalist, domeniul 

sănătate și asistență pedagogică, 

3. să promoveze proba practică cu minim nota 7 (șapte), 

4.  să promoveze proba teoretică – scrisă minim cu nota 5 (cinci), 

5.  media de  promovare (fiind media aritmetică a probei practice și teoretice-

scrise) a concursului de selecție este minim nota 6 (șase),  

6. să cunoască limba engleza, minim nivel A1, testarea făcându-se prin interviu 

de verificare a competențelor lingvistice. 

7. în cazul unui punctaj egal, după parcurgerea probelor practică și teoretică-

scrisă, departajarea candidatului se face prin nivelul atins în cunoașterea 

limbii engleze.  

 

 

Dosarul de candidatură al participantului, va conține: 

1. Cerere de înscriere 

2. Copia CI 
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3. Copia CN și Certificat de căsătorie (după caz) 

4. Scrisoare de intenție 

5. CV format Europass  

6. Adeverință de elev 

7. Caracterizarea din partea responsabilului de practică/diriginte 

8. Adeverință medicală din care sa reiasă că este sănătos clinic 

9. Declarații de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

10. Declarații 

 

 

Graficul desfășurării selecției participanților: 

1. Depunere dosar candidatură la Școala Postliceală Sanitară 10 noiembrie – 29 

noiembrie 2021 

2. Evaluarea dosarelor de candidatură   2 decembrie 2021 

3. Susţinerea probei practice    6 decembrie 2021, orele 13 

4. Susţinerea probei scrise    7 decembrie 2021, orele 16 

5. Afișarea rezultatelor     7 decembrie 2021, orele 19 

6. Depunere/rezolvarea/ afișarea contestațiilor  8 decembrie 2021 

7. Susţinerea interviului     9 decembrie 2021, orele 13 

8. Afişarea rezultatelor finale    10 decembrie 2021, orele 12 

 

 

 

 

Responsabil proiect,       Director, 

Grigore Ileana      Prof. Badea Cristina Viorica 

 

Succes! 

Persoana de contact: Responsabil proiect – Grigore Ileana 

email: ileana.grigore@sanitaraslatina.ro 

Toate informaţiile le găsiţiși pe site-ul scolii www.sanitaraslatina.ro 

mailto:ileana.grigore@sanitaraslatina.ro
http://www.sanitaraslatina.ro/

