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Versiunea 1
CRITERII DE ELIGIBILITATE
pentru participarea la cursurile de calificare în cadrul proiectului
Competitivitate si stabilitate pe piata muncii prin calificare si consiliere profesionala! Cresterea gradului de calificare si
adaptare a salariatilor din ramura sanatate si asistenta sociala din Regiunea Sud-Muntenia pe o piata a muncii in plina
schimbare prin calificare, recalificare si consiliere profesionala, ID 79508

1.
Să aibă domiciliul într-unul din județele din regiunea Sud-Muntenia: Prahova, Ialomița, Călărași,
Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Argeș.
2.
Să fie angajat într-o unitate medicală din sectorul Sănătate.
3.
Să aibă formular de înscriere în baza de date a proiectului cu toate rubricile completate și documente
anexate.
4.
Să aibă contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată în vigoare pe
toată perioada de desfășurare a cursului.

Procedura selecției persoanelor înscrise pentru a participa la activitățile proiectului1:

1. Persoanele se selectează în ordinea inversă calificării:
a. Persoanele necalificate
b. Persoanele cu un nivel de calificare inferior nivelului de calificare obținut în urma absolvirii
cursului la care participă;
c. Persoanele cu același nivel de calificare celui obținut în urma absolvirii cursului la care
participă2.
2. Persoanele de gen feminin au prioritate;
3. În ordinea înscrierii în baza de date a proiectului, respectând regula: ”primul venit, primul servit” cu
condiția respectării celorlalte criterii de eligibilitate pentru participarea la cursurile de calificare din
cadrul proiectului.
4. Repartiția uniformă pe județe, în funcție de data și numărul înscrierilor.
5. Ordinea aleasă, pe formularul de înscriere, de către persoana care s-a înscris în baza de date.

1

Pentru selecție vor fi aplicate criteriile stabilite, în ordinea strictă a enumerării. În situația mai multor persoane care corespund
aceluiași criteriu iar numărul de locuri nu poate acoperi toate persoanele departajarea se face prin aplicarea criteriului următor.
2
Doar în situația în care nu s-a putut completa grupa de curs după aplicarea primelor două criterii și motivat în scris de persoana
care face selecția – asistent managerul.

