
 

 

Anunț selecție participanți pentru cursul internațional „Industria 4.0 în sănătate”. 

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala 

Iași, alături de coordonatorul proiectului – Universitatea de Științe Umane și Economice din Lodz 

– și cei 5 parteneri din România, Spania, Lituania, Malta  derulează proiectul „INDUSTRIA 4.0 

ÎN SĂNĂTATE” finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în 

domeniul educației și formării profesionale. 

 

Scopul proiectului este realizarea unui curriculum de formare inovativ cu ajutorul căruia 

formatorii și personalul medical din Europa șă își poată perfecționa abilitățile legate de modul în 

care tehnologiile digitale sunt utilizate în domeniul sănătății. 

 

Proiectul se adresează asistenților medicali, profesorilor, formatorilor și mentorilor VET, 

organizațiilor furnizoare de formare profesională inițială și continuă VET, profesioniștilor din 

domeniul medical. 

 

În  cadrul proiectului, în luna septembrie 2022 se va desfășura, în Spania, cursul internațional 

„Industria 4.0 în sănătate” destinat formării formatorilor, numărul alocat de participanți pentru 

România fiind de 4 persoane. Activitățile la curs vor fi susținute de participanți în limba engleză, 

cu accent pe îmbunătățirea abilităților personalului medical în utilizarea tehnologiei 4.0 în 

domeniul medical. 

 

Persoanele care doresc să participe la acest curs sunt invitate să își depună candidatura pe e-mail 

în perioada 02-22 iunie 2022, la adresa de e-mail hr@oammr-iasi.ro 

 

Criteriile de selecție ale candidaturilor: 

1. apartenența la grupul țintă: asistenți medicali, alți profesioniști din domeniul sanitar, 

profesori VET; 

2. bună cunoaștere a limbii engleze; 

3. bună pregătire și experiență profesională;  

4. formator/cadru didactic și să dovedească experiență în calitate de formator/cadru didactic. 

 

Dosarul de candidatură va conține: 

1. Scrisoarea de intenție;  

2. Curriculum Vitae în format Europass; 

3. Certificatul de formator și suplimentul acestuia; 

4. Dovada experienței profesionale ca asistent medical/formator; 

 

 

Atenție! Formatorii selectați vor avea obligația de a colabora la desfășurarea cursurilor locale 

pe subiectul formării în cadrul proiectului și minim 3 ani după finalizarea acestora, dacă vor fi 

solicitați. 

 

 



 

Calendarul selecției :  

 

NR.CRT. ACTIVITATE PERIOADĂ 

 

OBSERVAȚII 

1.  Depunerea dosarelor de candidatură 02-22 iunie 2022 

 

hr@oammr-iasi.ro 

2.  Evaluarea dosarelor de candidatură de 

către comisia de selecție.  

Fiecare candidat va primi o notă pentru 

fiecare criteriu de selecție, media 

acestora reprezentând nota de 

departajare între candidați. Se va avea 

în vedere includerea a minim 2 

participanți pe lista de rezervă. 

23 iunie 2022  

3.  Publicarea listei candidaților admiși, 

pe site-ul Filialei Iași. 

24 iunie 2022 https://oammr-

iasi.ro/proiecte-

europene/industria-

4-0-in-sanatate/ 

4.  Depunerea contestațiilor 25 iunie 2022 

 

hr@oammr-iasi.ro 

5.  Publicarea listei candidaților admiși, 

pe site-ul Filialei Iași. 

27 iunie 2022 https://oammr-

iasi.ro/proiecte-

europene/industria-

4-0-in-sanatate/ 

 

 

Pentru mai multe informații privind derularea proiectului găsiți pe site-ul organizației 

https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/industria-4-0-in-sanatate/ sau pe pagina oficială a 

proiectului https://sites.google.com/view/hi40/home. 

 

 

 

 

 

 

Afișat astăzi,  30.05.2022 


