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PROCEDURA DE IDENTIFICARE, RECRUTARE, EVALUARE,
ASISTENȚĂ ȘI FORMARE A GRUPULUI ȚINTĂ
pentru persoanele care participă la programele de formare continuă în cadrul proiectului
“PECAFROM - Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică
pentru femeile din România” POSDRU/144/6.3/S/127928
CAPITOLUL I. PREAMBUL
Art. 1. Prezentarea proiectului
1.1. Prezenta procedură a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul “PECAFROM Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din
România”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
prin Fondul Social European, având numărul de identificare al contractului
POSDRU/144/6.3/S/127928.
1.2. Obiectivul principal al proiectului este creşterea oportunităţilor de angajare şi acces la
construirea unei cariere profesionale, în perioada 2013-2015, pentru 550 de femei cu studii
universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învăţământul superior şi cercetare în
România.
1.3. Beneficiar: Academia Română, Filiala Iaşi
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.
Art. 2. Cadrul legislativ
Prezenta procedură este întocmită în baza:
- Contractului de finanţare având numărul de identificare POSDRU/144/6.3/S/127928;
- Ghidului solicitantului – Condiţii generale 2013 din cadrul Programului Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referință al Programului CCI:
2007RO051PO001;
- Ghidului solicitantului – Condiţii specifice – pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr.
144: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii“, „ Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii
sociale”.
Art. 3. Definirea grupului țintă
Grupul țintă este format din 550 de persoane din categoria femei cu studii superioare care doresc să
dezvolte o carieră universitară sau în cercetare și 60 de persoane care vor promova egalitatea de șanse,
fiind pregătiți în cadrul proiectului, respectiv 20 experți mass-media, 20 operatori mass-media și 20
persoane din personalul autorităților și administrației publice.
CAPITOLUL al II-lea. IDENTIFICAREA GRUPULUI ȚINTĂ
Art.4. Identificarea grupului țintă
4.1. Promovarea proiectului ca suport pentru identificarea grupului țintă se va realiza prin:
conferințe de presă, distribuirea de materiale informative și promovarea prin intermediul massmedia, website-ul proiectului etc. Informarea potenţialilor membri va respecta principiul
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transparenţei şi egalităţii de şanse.
4.2. Identificarea grupului țintă se realizează:
a) direct din bazele de date ale partenerilor și ale altor instituții (de învățământ superior și
de cercetare);
b) on-line prin înscrierea candidaților în baza de date de pe site-ul proiectului, ca urmare a
promovării, publicității și diseminării continue a proiectului;
c) indirect prin contactarea de către posibilii beneficiari ca urmare a promovării, publicității
și diseminării continue a proiectului.
4.3. Toți candidații care doresc să facă parte din grupul țintă trebuie să se înscrie on-line.
Art.5. Descrierea grupurilor țintă
5.1. În cadrul proiectului există două categorii de beneficiari: grup vulnerabil femei respectiv
grup experţi sau operatori mass-media și reprezentanţi ai autorităților și administrației publice.
5.2. Persoanele care vor face parte din primul grup țintă - femei (550 persoane) trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
să fie femei;
să aibă studii superioare finalizate recunoscute conform legislației românești în vigoare
(minim diplomă licență);
să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
să își desfășoare activitatea în învățământul superior sau de cercetare sau să își exprime
în scris intenția de a dezvolta o carieră în aceste domenii;
să nu fi beneficiat de cursuri similare finanţate din fonduri structurale.
5.3. Persoanele care vor face parte din grupul ţintă experţi sau operatori mass-media (40 de
persoane) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
să își desfășoare activitatea ca expert sau operator mass/media (dovedit prin documente);
să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
să își exprime intenția de a participa la programul de formare dedicat acestui grup țintă.
5.4. Persoanele care vor face parte din grupul ţintă reprezentanţi ai autorităților și administrației
publice (20 de persoane) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
să fie reprezentant al autorităților și administrației publice (dovedit prin documente);
să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
să își exprime intenția de a participa la programul de formare dedicat acestui grup țintă.
CAPITOLUL al III-lea. RECRUTAREA
Art.6. Condiții generale
6.1. Recrutarea grupului țintă va fi realizată de către responsabilul grup țintă în urma identificării
potențialilor beneficiari în conformitate cu procedura descrisă la Art. 4.
6.2. Recrutarea beneficiarilor are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe
criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situaţie
sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare
directă sau indirectă.
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Art.7. Grupul țintă „femei”
7.1. Recrutarea grupului țintă „femei” se va realiza respectându-se următoarele etape:
a) înscrierea on-line pe site-ul proiectului www.proiectpecafrom.acadiasi.ro. Înscrierea constă în
completarea corectă a chestionarului inițial. În urma completării chestionarului, persoana va primi un
răspuns de confirmare pe adresa de e-mail specificată în chestionar.
b) se va completa formularul PDCI şi se va primi o confirmare pe adresa de e-mail.
c) în urma analizei chestionarului completat de către candidați, se va transmite o invitație
individuală de participare la cursurile pentru care s-a optat, în ordinea organizării acestora.
d) după postarea pe site a calendarului cursurilor, se vor selecta perioada şi cursul în funcţie de
preferinţă şi numărul locurilor disponibile.
Grupele vor fi formate din maximum 28 de cursanți, care vor fi selectați în funcție de ordinea
înscrierii online, cu respectarea condițiilor de eligibilitate (Art. 5.2). Candidații vor putea participa
la maximum 4 cursuri.
e) Candidatul trebuie să confirme prezența la cursul pentru care a optat în maximum 5 zile
lucrătoare de la primirea invitației prin depunerea a două dosare (dosar grup ţintă şi dosar de
înscriere la curs) care trebuie să conțină următoarele documente:
- cerere de înscriere în grupul ţintă;
- cerere de înscriere la curs;
- formular înscriere în grupul țintă;
- declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
- declaraţie privind conflictul de interese;
- declaraţie pe propria răspundere privind ne-urmarea unui curs similar finanţat din fonduri structurale;
- adeverinţă de salariat (dacă este cazul);
- CV-ul în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină;
- declaraţie din care să rezulte intenţia de a urma o carieră în domeniul universitar;
- extras de cont deschis la BRD;
- copii legalizate sau conform cu originalul după:
 Carte de identitate;
 Certificat de naştere;
 Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 Diplomă de licenţă;
 Diplomă master/ doctor (daca este cazul).
(Conform cu originalul este acordat de către instituția care organizează cursurile pe baza
prezentării documentului original.)
d) Documentele se vor îndosaria într-un dosar de plastic şi se vor depune/trimite la sediile de
implementare a proiectului sau prin poştă cu confirmare de primire într-un plic închis la adresele
specificate mai jos:
Instituţia şi persoana care preia documentele
Universitatea „Apollonia” Iaşi
(Doina Platon)
Academia Română, Filiala Cluj-Napoca
(Codruţa Cuceu)

Adresa

Cod Poştal

Iaşi, str. Zmeu, nr. 8

700400

Cluj Napoca, str. Republicii nr. 9

400015
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Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
(Ion Dan Mironescu)
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de
Ştiinţe Politice (Alexandra Ionescu)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca –
Centrul Universitar Nord din Baia Mare,
Departamentul de Ştiinţe Socio-umane,
Teologie, Arte
Facultatea de Litere - secretariat
(Claudia Marian)

Sibiu, str. dr. Ioan Raţiu, nr. 7-9,
Facultatea de Ştiinţe Agricole,
Industrie Alimentară şi Protecţia
Mediului

550012

Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 8

010175

Baia Mare, str. Victoriei, nr. 76

430122

e) Candidații sunt incluși în grupul țintă o dată cu participarea la primul curs și vor semna un contract de
includere în grupul țintă.
f) Candidații care fac parte din grupul țintă și primesc invitațiile pentru următoarele cursuri trebuie să
depună în 5 zile lucrătoare de la primirea invitației doar următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copii legalizate sau conform cu originalul după:
 Carte de identitate;
 Certificat de naştere;
 Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 Diplomă de licenţă;
 Diplomă master/ doctor (daca este cazul).
(Conform cu originalul este acordat de către instituția care organizează cursurile pe baza
prezentării documentului original)
Art. 8. Grupurile țintă „experţi sau operatori mass-media” și „reprezentanţi ai autorităților și
administrației publice”
8.1 Selecția grupurilor țintă „experţi sau operatori mass-media” și „reprezentanţi ai autorităților
și administrației publice” se va realiza astfel:
a) înscrierea on-line pe site-ul proiectului www.proiectpecafrom.acadiasi.ro, în urma invitaților trimise
către instituțiile specifice. Înscrierea constă în completarea corectă a chestionarului inițial. În urma
completării chestionarului, persoana va primi un răspuns de confirmare pe adresa de e-mail specificată
în chestionar.
b) prin participarea la cursuri pentru care trebuie depus un dosar care să cuprindă următoarele
documente:
- cerere de înscriere;
- formular înscriere în grupul țintă;
- declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
- adeverinţă de salariat;
- CV în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină;
- copii legalizate sau conform cu originalul după:
 Carte de identitate;
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Certificat de naştere;
Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
Diplomă de licenţă;
Diplomă master/ doctor (daca este cazul).
(Conform cu originalul este acordat de către instituția care organizează cursurile pe baza
prezentării documentului original.)
Documentele se vor îndosaria într-un dosar de plastic şi se vor depune/trimite la sediile
partenerilor sau prin poştă cu confirmare de primire într-un plic închis la adresele specificate la Art. 7,
d).
8.2 Candidații sunt incluși în grupul țintă o dată cu participarea la primul curs.
CAPITOLUL al IV-lea. EVALUAREA, ASISTENȚA ȘI SUPORTUL GRUPULUI ȚINTĂ
Art. 9. Evaluarea necesităților grupului țintă se va realiza pe baza chestionarului inițial.
Art. 10. Asistența grupului țintă
10.1 Asistența în carieră constă în:
- întocmirea planului de dezvoltare a carierei individuale (PDCI). În cadrul PDCI vor fi
specificate traseul formării profesionale în cadrul proiectului și participarea la serviciile oferite în
proiect. PDCI va fi asumat și respectat de către fiecare beneficiar în parte prin participarea la cel
puțin un curs de formare profesională.
- analizarea și monitorizarea PDCI;
- oferirea de informații suport care să ajute în dezvoltarea individuală;
- oferirea de informații privind oportunitățile de formare și dezvoltare a carierei (cerințe ale
angajatorilor și alte informații relevante privind piața muncii în cercetare și domeniul universitar;
distribuirea de materiale de informare privind oportunitățile de studiu și cercetare relevante, elaborate
de instituții și autorități la nivel județean, național și european etc.);
- oferirea de informații privind respectarea drepturilor grupului vulnerabil femei;
- participarea la activitățile specifice proiectului;
- suport privind îmbunătățirea imaginii publice;
- accesul la informații, rezultate științifice obținute de către echipa de cercetători din cadrul
proiectului.
Art. 11. Suportul grupului țintă
11.1. Suportul grupului țintă constă în:
a) Asistență pentru dezvoltarea carierei în conformitate cu Art. 10.1.
b) Formare, prin intermediul cursurilor (Cap. 5).
c) Suport financiar constând în acordarea de subvenții pentru participarea la cursurile de formare
organizate în cadrul proiectului, 10 premii pentru activitatea de cercetare și 3 premii pentru proiecte de
antreprenoriat.
11.2. Modalitatea de acordare a subvențiilor este descrisă în Procedura de acordare a
subvenţiilor.
11.3. Modalitatea de acordare a premiilor este descrisă în Procedura de acordare a premiilor.
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CAPITOLUL al V-lea. FORMAREA GRUPULUI ȚINTĂ
Art.12. Descrierea cursurilor de formare
12.1. Cursurile de formare sunt acreditate ANC conform OG129/2000, având drept furnizor
Partenerul 1, Universitatea „Apollonia” din Iași.
12.2. Cursurile propuse a se desfășura pe parcursul proiectului sunt:

Nr. crt.

Denumire curs

Tipul cursului

1

Comunicare în limba engleză

Inițiere

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

2

Comunicare în limba engleză

Mediu

80 h (40h/40h)

3

Comunicare în limba engleză

Avansat

80 h (40h/40h)

4

Comunicare în limba germană

Inițiere

80 h (40h /40h)

5

Comunicare în limba germană

Mediu

80 h (40h /40h)

6

Comunicare în limba germană

Avansat

80 h (40h /40h)

7
8
9
10
11
12
13

Inițiere
Mediu
Avansat
Inițiere
Mediu
Avansat
Calificare

80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
80 h (40h/40h)
720 h (240h/480h)

14

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
Competențe antreprenoriale

80 h (40h/40h)

15

Competențe sociale și civice

16

Competențe sociale și civice

17
18
19
20
21
22

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

Competențe
comune mai
multor ocupații
Competențe
comune mai
multor ocupații
Competențe
comune mai
multor ocupații
Perfecționare
Perfecționare
Specializare
Perfecționare
Perfecționare
Perfecționare

Observații

80 h (40h/40h)

Egalitate de șanse

80 h (40h/40h)

Elemente de promovare a
imaginii personale în
mediul academic

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

Proiecte de cercetare

12.3. În funcție de nevoile grupului țintă, pot fi organizate și alte cursuri de formare/specializare
și competențe.
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12.4. Durata unui curs este de 60, 80 respectiv 720 de ore. Pentru absolvirea cursurilor, prezența
este obligatorie la minimum 80% din ore.
12.5. Acordarea subvențiilor se va realiza în funcție de prezența la curs și va fi acordată doar în
urma promovării de către beneficiar a examenului de absolvire a cursului.
12.6. Cursurile se vor desfășura la solicitant, organizator sau instituțiile partenere.
12.7. Detaliile privind procesul de formare al grupului țintă sunt descrise în Procedura de
organizare a cursurilor autorizate ANC.
12.8. Numărul total de grupe pentru fiecare curs va fi stabilit în funcție de necesitățile grupului
țintă. Fiecare grupă va avea în medie 20 de cursanți, dar nu mai mult de 28.
Art. 13. Evaluarea cursanților
13.1. Pentru absolvirea cursurilor vor fi organizate examene de finalizare pentru fiecare grupă în
parte în conformitate cu OG129/2000 și Regulamentul privind organizarea și evaluarea
cursurilor autorizate ANC.
13.2. Comisiile de evaluare vor fi desemnate prin decizie de către AJPIS Iași și vor fi alcătuite
din 3 membri evaluatori, 2 reprezentanți din partea AJPIS Iași și 1 reprezentant din partea
furnizorului de formare.
13.3. Evaluarea se va desfăşura la sediile unde au fost organizate cursurile și va consta într-o
probă teoretică și una practică.
13.4 Nota minimă pentru absolvirea cursurilor este 5 (cinci).
Art. 14. Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor
14.1. La finalizarea fiecărui curs, beneficiarii vor completa un chestionar de evaluare privind
calitatea procesului de formare specific cursului pe care l-au urmat.
14.2. Beneficiarii vor putea completa şi un chestionar privind gradul de satisfacție a serviciilor
oferite în cadrul proiectului.
14.3. Activitățile de asistență ale grupului țintă vor fi consemnate printr-un proces verbal de
întâlnire.
CAPITOLUL al VI-lea. RETRAGEREA DIN GRUPUL ȚINTĂ
Art.15 Persoanele din grupul țintă pot formula cerere de retragere (Anexa 1 - Model de cerere de
retragere din grupul ţintă). Dacă persoana care formulează cererea şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în
Art 6 (2) din Contractul de asistenţă pentru dezvoltarea carierei, formare şi suport financiar se va
încheia un Act adiţional la Contractul de asistenţă pentru dezvoltarea carierei, formare şi suport
financiar prin care acesta va înceta prin acordul ambelor părţi.
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ANEXA 1

MODEL DE CERERE DE RETRAGERE DIN GRUPUL ŢINTĂ

Subsemnata, ....................... solicit retragerea mea din grupul ţintă al proiectului
POSDRU/144/6.3/S/127928 în care am fost declarat admisă, conform Formularului de înregistrare a
grupului ţintă nr………………………din…………………..
Motivul cererii de retragere este ………………………………………………………. .
Vă mulţumesc!

Data

Semnătura
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