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ANUNT RECRUTARE GRUP TINTA 

 Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA în cadrul proiectului 

„EFIACCES”  ID POSDRU/125/5.1/S/127671 anunță recrutarea şi selecția în grupul ţintă al proiectului a 

980 de persoane  din categoria asistenti medicali aflati in somaj, din care 300 someri de lunga durata în 

vederea implicării acestora in activitățile proiectului.  
 Criterii de eligibilitate: 

- absolvent al școlii postliceale/liceului sanitar cu diplomă/certificat de absolvire sau absolvent al 

învățământului universitar de scurtă durată cu diplomă de licență, în specialitățile:  

 asistent medical (studii superioare),  

 asistent medical comunitar,  

 asistent medical consiliere HIV/SIDA,  

 asistent medical fizioterapie,  

 asistent medical generalist 

Satut pe piata muncii:  
- șomer de lungă durată 

- somer de lungă durata tânăr 

- persoană aflată in cautarea unui loc de muncă 

Dosarul de inregistrare în grupul tintă al proiectului trebuie să conțină 
- Copie CI  

- Copie certificat de nastere  

- Copie certificat de căsătorie  

- Diploma de studii care să ateste calificarea de asistent medical  

- Copie carnet de somer / adeverinta de somaj / document doveditor AJOFM cu privire la durata de 

la inregistrarea in evidenta ca somer (după caz)  

- Declaratie privind statutul pe piața muncii (formular pus la dispozitie de către Asociația Catalactica) 
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- Formular Inregistrare Grup tinta – in original (formular pus la dispozitie de către Asociația 

Catalactica) 

- Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal– in original (formular 

pus la dispozitie de către Asociația Catalactica) 

- Declaratie de apartenenta grup tinta – in original (formular pus la dispozitie de către Asociația 

Catalactica) 

Cei inscrisi in cadrul proiectului pot beneficia gratuit de: 
- Informare și consiliere 

- Curs specializare asistent medical comunitar cu o durată de 10 zile, organizat în București, 

Timișoara si Targu Mureș. 

- Asistență in gasirea unui loc de muncă. 

Cei inscrisi la curs beneficiază gratuit de: 
- transport (dus intors) de la domiciliu la locul desfăsurarii cursurilor; 

- cazare si masa pe durata celor 10 zile de curs; 

- absolventii cursului vor beneficia de o subvenție in valoare de 500 lei. 

  
 Dosarele de inscriere se depun la Asociația pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economica 

CATALACTICA, Str. Simetriei, nr. 18A, Sector 2, Bucuresti. 

  

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, criterii de eligibilitate, modalitățile de înscriere la cursuri vă 

rugăm să ne contactati la tel. 021.240.14.10, fax: 031.438.10.06, e-mail: efiacces@yahoo.com, persoana 

de contact Anton Horatiu - Consilier servicii integrate informare. 

 

Întocmit, 

Anton Horatiu - Consilier servicii integrate informare 


