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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Titlul proiectului: „PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“
POSDRU/144/6.3/S/127928

PROCEDURA DE SELECȚIE A FORMATORILOR
în cadrul proiectului
„PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară
și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928”
1. Scopul procedurii
Selectarea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a formatorilor care vor realiza activitatea
de formare a persoanelor aparținând grupului țintă din proiectul „PECAFROM – Promovarea egalității
de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“
POSDRU/144/6.3/S/127928”. Perioada activităților de formare: lunile 3-18 din proiect.
2. Descrierea procedurii
2.1. Selecția formatorilor presupune analiza portofoliului transmis la Universitatea Apollonia din Iași,
Partener 1 în proiect, exclusiv în format electronic, cu o capacitate maximă de 3 MB.
2.2. Portofoliul depus de către fiecare candidat (în format exclusiv electronic) va cuprinde următoarele
documente:
a. scrisoare de intenție (în care va fi menționată expres disponibilitatea candidatului de a presta
activitatea de formator conform calendarului proiectului, precum și experiența relevantă în domeniul
formării profesionale a adulților);
b. CV în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină;
c. certificat de formator eliberat de ANC, însoțit de suplimentul descriptiv sau adeverință
care să ateste calitatea de cadru didactic în învățământul superior;
d. documente doveditoare, certificate ,,conform cu originalul,, de către candidat;
e. copie după Cartea de identitate;
f. copie după Certificat de naștere;
g. copie după Certificat de căsătorie (dacă este cazul).
2.3. Evaluarea candidaților se va realiza pe baza următoarelor criterii:
Nr.
crt
1

CRITERIUL
Adecvarea la scopul selecției

Punctaj
CV-ul
Scrisoarea de intenție
Documente

10
10
10

2

Disponibilitatea, menționată explicit în scrisoarea de intenție, de a participa la programele
de formare din cadrul proiectului, conform calendarului programului de formare

20

3

Vechimea în muncă

< 3 ani
3-5 ani
5-10 ani
> 10 ani

3
5
7
10

4

Experiența în domeniul formării profesionale a adulților

<3 ani
3-5 ani
5-10 ani

5
10
15

Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu; (P4) Universitatea din Bucureşti; (P5) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
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> 10 ani
5

Experiența în domeniul evaluării programelor de formare
profesională a adulților

TOTAL

< 3 ani
3-5 ani
5-10 ani
> 10 ani

20
5
10
15
20
100

3. Criterii eliminatorii:
a. lipsa documentului care să ateste calitatea de formator autorizat ANC sau a adeverinței de
cadru didactic universitar;
b. prezentarea unui CV cu omisiuni (de ex, lipsa datelor de contact);
c. netransmiterea electronică a portofoliului și nerespectarea specificațiilor tehnice de
transmitere – 3 MB;
d. nesemnarea acordului de participare la programul de formare profesională pentru care a fost
declarat admis.
Nu se acordă puncte din oficiu. Punctajul minim pentru ca un candidat să fie declarat admis
este de 63 de puncte.
Selecția formatorilor se va realiza ori de câte ori este nevoie în cadrul proiectului și în
concordanță cu opțiunile exprimate de persoanele aparținând grupului țintă al proiectului în chestionarul
inițial.
4. Etape procedurale:
1. publicarea anunțului de selecţie pe site-ul proiectului www.proiectpecafrom.acadiasi.ro;
2. depunerea portofoliilor, în termenele prevăzute de anunțul de selecție, exclusiv în format
electronic, pe adresa formareproiectpecafrom@gmail.com;
3. analiza portofoliilor în termen de maxim 3 zile de la data ultimei zile de înscriere. Analiza va
fi efectuată de către o comisie formată din managerul de proiect, responsabilul grupului țintă și
coordonatorul de formare. Lista candidaților selectați va fi publicată pe site-ul oficial al proiectului în
maximum 24 de ore de la finalizarea evaluării candidaţilor;
4. eventualele contestații se vor transmite, pe cale electronică, la adresa de email
formareproiectpecafrom@gmail.com, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției.
Contestațiile se soluționează de către o comisie constituită prin decizia managerului de proiect.
Hotărârea comisiei de contestații este definitivă;
5. lista definitivă a formatorilor selectați va fi publicată pe website-ul proiectului;
6. formatorii selectați vor trimite documentele originale din portofoliu (Scrisoarea de intenție;
CV-ul, datat și semnat pe fiecare pagină; copia după CI, legalizată la notar; copie după Certificat de
naștere, legalizată la notar; copie după Certificat de căsătorie, legalizată la notar; documentele
doveditoare, legalizate la notar) la care se adaugă numărul IBAN al contului personal/de card (în care
persoana dorește să-i fie virate sumele cuvenite), în termen de maximum 10 zile (data poștei) de la data
publicării rezultatelor finale pe site-ul priectului prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul
Partenerului 1 din proiect, respectiv, Universitatea Apollonia din Iași, str. Zmeu, nr. 8, loc. Iași, jud.
Iași. Formatorii care nu vor trimite în termen documentele originale vor fi considerați retrași.
Toate comunicările publice referitoare la derularea procedurii de selecție și rezultatele acesteia se
vor face pe website-ul proiectului, http://proiectpecafrom.acadiasi.ro.
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