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PROCEDURA
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
pentru persoane absolvente ale programelor de formare profesională din cadrul proiectului
“PECAFROM - Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile
din România”, POSDRU/144/6.3/S/127928

PREAMBUL
În cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/127928, cofinanţat din Fondul Social European, prin
Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Academia Română, Filiala
Iaşi, în calitate de beneficiar al finanţării, asigură derularea unui program de formare pentru un grup
ţintă format din 550 de persoane, femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să
profeseze în învăţământul superior şi cercetare în România.
Art. 1. Membrii grupului ţintă pot urma următoarele cursuri de formare profesională (maxim 4
de persoană):
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumire curs

Tipul cursului

Comunicare în limba engleză
Comunicare în limba engleză
Comunicare în limba engleză
Comunicare în limba germană
Comunicare în limba germană
Comunicare în limba germană
Comunicare în limba italiană
Comunicare în limba italiană
Comunicare în limba italiană
Comunicare în limba franceză
Comunicare în limba franceză
Comunicare în limba franceză
Operator introducere,
prelucrare, validare date

Inițiere
Mediu
Avansat
Inițiere
Mediu
Avansat
Inițiere
Mediu
Avansat
Inițiere
Mediu
Avansat

Nr. ore
(teorie/practică)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h /40h)
80 h (40h /40h)
80 h (40h /40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)

Calificare

720 h (240h/480h)

14

Competențe antreprenoriale

15

Competențe sociale și civice

16

Competențe sociale și civice

Competențe
comune mai
multor ocupații
Competențe
comune mai
multor ocupații
Competențe
comune mai

Observații

80 h (40h/40h)

80 h (40h/40h)

Egalitate de șanse

80 h (40h/40h)

Elemente de
promovare a imaginii

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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multor ocupații
17
18
19
20
21
22

Formator
Manager proiect
Manager proiect
Evaluator proiecte
Director programe
Expert accesare fonduri
europene

personale în mediul
academic

Perfecționare
Perfecționare
Specializare
Perfecționare
Perfecționare

60 h (20h/40h)
60 h (40h/20h)
60 h (40h/20h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)

Perfecționare

80 h (40h/40h)

Proiecte de cercetare

Art. 2 Cursanţii vor fi organizaţi în grupe de 20 de persoane, în medie, acolo unde este posibil.
Grupele astfel formate vor urma cursuri cu o durată de 60, 80 respectiv 720 ore/curs.
Art. 3. Subvenţiile se vor acorda beneficiarilor la sfârşitul cursului urmat, după realizarea
numărului minim de ore, conform legii, şi nu înainte de finalizarea procesului de examinare.
Art. 4. Au drept la subvenţie persoanele care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
- au semnat Contractul de asistență pentru dezvoltarea carierei, formare și suport financiar pentru
femei cu studii superioare;
- au semnat Contractul de formare profesională;
- au întocmite dosarele de apartenenţă la grupul ţintă şi de formare profesională cu toate
documentele solicitate;
- au semnat Foaia de prezenţă la curs din care rezultă că numărul de ore de participare efectivă la
curs este mai mare de 80% din numărul total de ore/curs;
- au promovat examenul final de certificare a competenţelor.
Art. 5. Subvenția primită de fiecare Beneficiar cu titlu de suport financiar care nu poate să
depăşească 3 luni ori 1500 lei/lună de subvenţie, o lună reprezentând 168 de ore, cuantumul maxim al
subvenţiei fiind de 4500 lei.
Art. 6 Subvenția primită de fiecare Beneficiar se stabilește în funcție de numărul de cursuri de
formare profesională şi numărul de ore de prezență la curs, după cum urmează:
a) la curs de 80 ore pentru prezenţă de 100% se acordă 720 lei;
b) la curs de 60 ore pentru prezenţă de 100% se acordă 540 lei;
c) la curs de 720 ore pentru prezenţă între 80% şi 100% se acordă suma maximă de 4500 lei;
d) în cazul în care numărul de ore de participare la cursurile absolvite este mai mare de 504 (168
ore/lună ori 3 luni), cuantumul subvenţiei este de 4500 lei, echivalentul subvenţiei maxime;
e) în cazul în care Beneficiarul a absolvit cursuri de 60 sau 80 ore înaintea absolvirii unui curs de
720 ore, pentru acesta din urmă se acordă diferenţa de subvenţie până la cuantumul maxim de
4500 lei;
f) pentru cursurile urmate după atingerea plafonului maximal de subvenţie nu se mai acordă suport
financiar.
Art. 7. Plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data promovării de către
Beneficiar a examenului de absolvire a cursului urmat, în cont bancar, prin virament, în limita
fondurilor disponibile.
Art. 8. Academia Română - Filiala Iaşi este exonerată de orice culpă în cazul în care întârzierile
la plată a subvenției se datorează insuficienței resurselor financiare alocate sau din cauze financiareconomice independente de voința acesteia.
Beneficiar: Academia Română, Filiala Iași;
Parteneri: (P1) Universitatea „Apollonia” din Iași; (P2) Academia Română, Filiala Cluj-Napoca; (P3) Universitatea „Lucian Blaga”
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