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Titlul proiectului: „PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“
POSDRU/144/6.3/S/127928

Invitaţie,
Academia Română, Filiala Iași, în calitate de beneficiar al proiectului PECAFROM –
Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România
POSDRU/144/6.3/S/127928 având ca parteneri: Universitatea „Apollonia” din Iaşi; Academia Română,
Filiala Cluj-Napoca; Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Universitatea din Bucureşti; Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, lansează apelul pentru înscrierea
beneficiarilor în cadrul Proiectului.
Proiectul se adresează unui număr de 550 de femei din România, cu studii superioare sau postuniversitare care profesează sau își doresc să dezvolte o carieră în învățământul superior și de cercetare
în România. Candidatele admise în grupul țintă al proiectului vor beneficia de cursuri de calificare,
perfecţionare, specializare și cursuri de competențe cheie, comune mai multor ocupaţii. Cursurile sunt
acreditate ANC, recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și se vor desfășura în Iaşi, Cluj
Napoca, Sibiu, Bucureşti sau Baia Mare.
Pe lângă oferta de instruire grupul țintă mai beneficiază de informare privind oportunitățile de
dezvoltare a carierei, de asistență directă, suport tehnic și financiar (sub formă de subvenții și premii).
Pentru a beneficia de oportunităţile oferite de către Proiect este necesară ca primă etapă
înscrierea on-line, prin completarea unui chestionar, postat pe site-ul proiectului la adresa
http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/. În urma completării chestionarului veţi fi incluşi în baza noastră de
date, care este singura sursă pentru selectarea grupului ţintă. Veţi primi un răspuns de confirmare pe
adresa de e-mail specificată în chestionar. Apoi veţi completa formularul PDCI. În urma completării
formularului, veţi primi din nou un răspuns de confirmare pe adresa dvs. de e-mail. În funcţie de
calendarul de organizare al cursurilor, care va fi postat pe site după centralizarea chestionarelor, veţi
putea selecta cursul dorit.
Toate persoanele înscrise on-line, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, vor fi invitate să
participe la cursuri.
Doar persoanele care se înscriu on-line vor fi selectate pentru a deveni beneficiari ai proiectului.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul proiectului la adresa
http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/ sau să vă adresaţi echipei proiectului pe adresa de e-mail
formareproiectpecafrom@gmail.com
Aşteptăm cu interes înscrierile Dumneavoastră.
Cu deosebită consideraţie,
Echipa proiectului
PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din
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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.

