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Cap. 1. Dispoziţii generale 

1.1. Cadrul general al proiectului 

Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea calității 

programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 

antreprenoriale în randul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21, cod MySMIS - 124981, finanţat 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Prezenta metodologie este realizată în vederea recrutării și selectării grupului  ţintă format 

din cadre didactice, aferentă activităţii A3 ”PROGRAM INTEGRAT DE PERFECŢIONARE 

PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITAR”, desfăşurată în cadrul 

proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și 

promovarea culturii antreprenoriale în randul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21, cod 

MySMIS - 124981, finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Perioada de 

implementare a proiectului este de 24 de luni. Activitatea A3 se va desfășura în perioada 28 mai 

2019 – 27 iunie 2020 (conform Notei de acceptare a Notificării nr.2, vers.3/01/10/2019 la contractul 

de finanțare nr. 37390/27.05.2019). 

Proiectul se încadrează în obiectivul general al Axei prioritare nr. 6 - Educație și competențe, 

precum şi în obiectivele specifice O.S.6.7. - Creșterea participării la învățământul terțiar universitar 

și non-universitare organizat în cadrul  instituțiilor de învățământ superior acreditate în special 

pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; O.S.6.9. - Îmbunătățirea nivelului de competențe al 

personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi 

resursele de învățare moderne şi flexibile; O.S.6.10.- Diversificarea ofertelor educaționale în 

învățământul terțiar universitar și nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de 
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învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ 

domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.  

Parteneriatul este format din: 

Beneficiar: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  

Parteneri: P1 - S.C. SIVECO România S.A. București 

      P2 - Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" din Iași 

      P3 - Universitatea din Craiova 

      P4 - Universitatea "Danubius" din Galați 

      P5 - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău  

1.2. Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta combaterea abandonului universitar si 

cresterea atractivitatii invatamantului tertiar in cadrul a 5 universitati partenere din regiunile de 

dezvoltare Nord-Est, Sud-Est si Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de actiuni 

unitare si corelate care vizeaza perfectionarea profesionala a personalului didactic in scopul 

furnizarii programelor de studii prin metode moderne de predare-invatare dar si in scopul 

participarii la dezvoltarea unor oferte educationale cu grad ridicat de inovare si cu o importanta 

componenta aplicativa, urmata de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licenta 

axate pe formarea de competente antreprenoriale cu ajutorul unor experiente de invatare de 

calitate dezvoltate in parteneriat cu mediul privat si finalizata cu furnizarea noii oferte educationale 

impreuna cu masuri de atragere si fidelizare a tinerilor defavorizati in programele de studii tertiare 

universitare. 

Contributia la obiectivul specific al programului se va materializa intr-o oferta educationala 

de calitate la nivel universitar, deci un sistem de educatie mai performant, ca urmare a imbunatatirii 

programelor de studii ale celor 5 universitati prin intermediul cursurilor optionale proiectate si 

dezvoltate pe principii moderne si atractive in randul tinerilor. 
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Prin furnizarea unor programe de studii adaptate cerintelor pietei muncii vom contribui la 

formarea unor competente utile pentru viitorii actori de pe piata muncii, asadar la cresterea gradului 

de adecvare a tinerilor apti de munca la nevoile angajatorilor. 

De asemenea, programele de formare profesionala la care va participa personalul 

didactic din cele 5 universitati vor reprezenta parghii de dezvoltare a resurselor umane din 

sistemul national de educatie, favorizand astfel accesul acestora la invatare pe tot parcursul 

vietii si la actualizarea permanenta a competentelor didactice. In mod colateral, prin 

asigurarea de noi oportunitati de perfectionare profesionala pentru profesori se va stimula interesul 

acestora pentru continuarea carierei didactice, deci implicit se va mentine sau chiar va creste 

nivelul de ocupare. 

In sensul cresterii participarii la invatamantul tertiar universitar in special a celor din grupuri 

vulnerabile, proiectul asigura un pachet de stimulente constituit dintr-o suma forfetara lunara in 

valoare de 300 lei si un program personalizat de consiliere profesionala. De asemenea, se vor 

realiza o serie de campanii de constientizare in randul elevilor, acestea urmand sa se desfasoare 

cu precadere in localitatile din care provin cei 5 parteneri universitari. 

In ceea ce priveste imbunatatirea nivelului de competente al personalului didactic, se va 

derula doua programe de formare profesionala adresate tuturor profesorilor din cele 5 universitati. 

Primul curs se va axa pe dobandirea competentelor necesare proiectarii unei oferte educationale 

cu tematica antreprenoriala precum si abilitatilor necesare pentru organizarea si furnizarea 

cursurilor in medii online, respectiv promovarea de metode noi de invatare. Al doilea program de 

perfectionare vizeaza competente didactice specifice mediului universitar si va avea statut de 

program de perfectionare profesionala. 

Proiectul va contribui si la diversificarea ofertelor educationale in invatamantul tertiar 

universitar, intrucat partenerii vor elabora si implementa un pachet de 5 cursuri antreprenoriale 

complementare programelor de studii de licenta. Acestea vor fi corelate cu nevoile pietei muncii 
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din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si SNCDI, iar in proiectarea lor va fi 

implicat si mediul privat. 

Principalele efecte pozitive pe termen lung pe care le vizam prin implementarea acestui 

proiect : 

1. Stoparea declinului inregistrat de nivelul de pregatire al populatiei apte de munca. Este 

recunoscut faptul ca numarul de absolventi cu studii superioare pentru fiecare din cele 3 

regiuni este printre cele mai mici la nivelul UE. Oferind programe de studii moderne, cu 

importanta componenta aplicativa si care permit formarea unor competente cu adevarat 

necesare pentru viata activa, apreciem ca nivelul de atractivitate al invatamantului tertiar 

universitar va creste si tot mai multi tineri vor alege prelungirea perioadei de studii. Pentru 

materializarea acestui efect pozitiv vor contribui, cel putin in perioada de implementare a 

proiectului, stimulentele financiare oferite tinerilor defavorizati, cat si campaniile de 

constientizare pe care le vom derula cu elevii, intrucat acestia vor beneficia de informatii 

clare si pertinente cu privire la optiunile lor pentru continuarea studiilor. 

2. Cresterea nivelului de adaptabilitate a tinerilor la viata activa. Foarte multi dintre tinerii 

absolventi au dificultati in gasirea unui loc de munca si in particular a unui loc de munca 

corelat cu nivelul lor de pregatire. Insa, punand la dispozitia acestora programe de studii 

antreprenoriale, le oferim sansa de a debuta pe piata muncii ca antreprenori, si mai mult 

decat atat, au posibilitatea de a activa in domenii care se raporteaza la pregatirea lor 

academica. 

3. Un sistem de educatie insanatosit, repus pe fundamente socio-economice viabile. Din 

aceasta perspectiva vom actiona pe 2 cai : proiectarea celor 5 cursuri optionale pornind de 

la nevoile corelate ale binomului «(tanar) angajat-angajator», respectiv dezvoltarea unor 

programe de formare profesionala pentru personalul didactic care sa ofere competente 

profesionale adecvate societatii cunoasterii (asadar adaptate la potentialul de predare-

invatare oferit de mijloacele moderne de comunicare). 
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4. Dezvoltarea socio-economica a celor 3 regiuni de dezvoltare. Obtinand rezultatele 

anticipate in ceea ce piveste elaborarea si furnizarea celor 5 cursuri antreprenoriale, 

proiectul va pune la dispozitia societatii un grup de tineri antreprenori cu sanse sporite de 

reusita; astfel, acestia isi vor aduce contributia la dezvoltarea mediului de afaceri 

local/regional. 

Alte efecte pozitive: 

 Sporirea sanselor de revizuire si actualizare a celorlalte programe de studii existente la 

nivelul celor 5 universitati, ca urmare a competentelor dobandite de personalul didactic 

participant la programele de formare derulate in cadrul proiectului ; 

 Cresterea gradului de atractivitate a carierei didactice in special pentru tinerii cu vocatie dar 

care ezita in alegerea acestui parcurs profesional, determinata de preocuparea activa a 

celor 5 parteneri universitari de a se implica in proiecte/actiuni ce vizeaza perfectionarea 

continua a propriilor angajati ; 

 Propagarea in randul comunitatilor defavorizate a dorintei de continuare a studiilor, obtinuta 

prin efectul de unda creat de potentialul succes al celor peste 300 de tineri apartinand unor 

grupuri vulnerabile care vor fi determinati sa se implice in proiect inclusiv cu ajutorul unor 

stimulente financiare. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1 – Imbunatatirea nivelului de competente pentru 83 de cadre didactice din cele 5 

universitati partenere in ceea ce priveste proiectarea modulara de cursuri antreprenoriale, 

organizarea si furnizarea cursurilor in medii online, promovarea de medii noi de invatare, precum 

si abilitati profesionale specifice personalului didactic din invatamantul tertiar oferite in cadrul de 

perfectionare profesionala. 

OS2 – Cresterea nivelului de educatie superioara in raport cu solicitarile vietii active, cu 

strategiile nationale de dezvoltare si cu nevoia de formare a unor competente transversale, in 
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special antreprenoriale, pentru 441 de studenti (intre care 331 de studenti netraditionali/din mediul 

rural/de etnie roma/CES) din anii terminali ai studiilor de licenta derulate de cele 5 universitati 

partenere, ca urmare a proiectarii, dezvoltarii si pilotarii unui pachet de 5 cursuri antreprenoriale 

cu importanta componenta aplicativa oferite studentilor sub forma unor oferte educationale 

complementare programelor de studii.  

OS3 – Cresterea ratei de acces si de participare la invatamantul tertiar universitar 

concomitent cu reducerea ratei de abandon a studiilor tertiare in cele 3 regiuni de dezvoltare prin 

intermediul unui pachet complex de actiuni constand in derularea de campanii de constientizare 

pentru 250 de elevi, organizarea unor programe de consiliere profesionala personalizata si 

acordarea unui stimulent financiar tip bursa in suma forfetara de 300 lei/lunar pentru un grup de 

200 de studenti netraditionali/din mediul rural/de etnie roma/CES din anii terminali ai studiilor de 

licenta derulate de cele 5 universitati partenere. 

 

Obtinerea rezultatelor estimate va insemna ca:  

- 83 de profesori au dobandit competente profesionale adaptate sistemelor moderne de 

educatie si sunt mai pregatiti sa-si indeplineasca rolul social; 

- 441 de studenti au absolvit invatamantul tertiar universitar cu un bagaj de cunostinte, 

aptitudini si competente care sa le permita angajarea intr-o activitate economica antreprenoriala; 

- 200 de studenti din grupurile vulnerabile au fost sprijiniti sa finalizeze programul de studii 

la care au fost inscrisi si au primit astfel o sansa in plus la o viata activa de succes; 

- 5 institutii de invatamant superior, din regiuni mai slab dezvoltate ale Romaniei, si-au 

imbunatatit portofoliul de oferte educationale cu un curs modern, atractiv, care ofera studentilor 

posibilitatea de a dobandi un set de competente utile pentru viata profesionala. 
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1.3. Descrierea grupului ţintă 

La baza identificării și selecției grupului ţintă va sta respectarea principiilor nediscriminării, 

tratamentului egal şi transparenţei, iniţiativa fiind deschisă pentru toate persoanele care doresc să 

participe la activităţile propuse prin proiect şi care corespund criteriilor de eligibilitate. 

Grupul tinta este constituit din  

 Personal didactic din invatamantul superior: 83 de persoane provenind de la toate cele 

5 universitati partenere (S, P2, P3, P4, P5); 

 Studenti: 441 de persoane (provenind in proportii relativ egale de la toti cei 5 parteneri 

universitari), din care 331 persoane (75.05%) vor apartine categoriilor netraditionali/din 

mediul rural/de etnie roma/CES; 

 Studenti, in special cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe cei din mediul 

rural, populatia roma si studentii netraditionali: 200 de persoane, provenite in proportii relativ 

egale de la S, P2, P3, P4, P5; 

 Elevi, in special cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populatia roma, 

cei din mediul rural si studentii netraditionali: 250 de persoane (150 persoane din reg. NE, 

50 persoane din reg. SE, 50 de persoane din regiunea SV). 

Corelate cu activitatile previzionate, categoriile si dimensiunea grupului tinta sunt dupa cum 

urmeaza: 

1. Implementarea activității A3 va conduce la obținerea următoarelor rezultate: 

 R3.1: 83 de cadre didactice selectate pentru participarea la programul integrat de 

perfectionare profesionala a personalului didactic din invatamantul tertiar universitar 

 R3.2: 83 de cadre didactice din invatamantul tertiar universitar participante la cursul de 

formare profesionala a personalului didactic privind proiectarea modulara de cursuri 

antreprenoriale, organizarea si furnizarea cursurilor in medii online, promovarea de medii 

noi de invatare 
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 R3.3: 83 de cadre didactice din invatamantul tertiar universitar participante la programul de 

specializare postuniversitar (CPU) 

 R3.4: 75 de cadre didactice din invatamantul tertiar universitar certificate ca urmare a 

participarii la programul de specializare postuniversitar (CPU) 

 R3.1, R3.2, R3.3 si R3.4 se vor corela cu indicatorii 45106, 4598 

 

2. Implementarea activității A4 va conduce la obținerea următoarelor rezultate: 

 R4.1: 441 de studenti din anii terminali ai ciclului de studii de licenta selectati pentru a 

beneficia de sprijin pentru participare la invatamantul tertiar, din care min 331 de studenti 

netraditionali/din mediul rural/de etnie roma/CES; 

 R4.2: 5 oferte educationale complementare programelor de studii universitare dezvoltate 

pentru studentii din anii terminali ai studiilor de licenta, constand in cursuri antreprenoriale 

cu componenta aplicativa; 

 R4.3: 5 oferte educationale complementare programelor de studii universitare validate si 

implementate (pilotate) pentru studentii din anii terminali ai studiilor de licenta; 

 R4.4: 441 de studenti din anii terminali ai studiilor de licenta, din care 331 de studenti 

netraditionali/din mediul rural/de etnie roma/CES, care beneficiaza de implementarea celor 

5 oferte educationale proiectate si realizate in cadrul proiectului; 

 R4.5: 265 de studenti din ani terminali ai studiilor de licenta certificati ca urmare a participarii 

la implementarea ofertelor educationale proiectate si realizate in cadrul proiectulu, din care 

199 de studenti netraditionali/din mediul rural/de etnie roma/CES; 

 R4.1, R4.4 si R4.5 se vor corela cu indicatorii 45100, 4595; 

 R4.2 si R4.3 se vor corela cu indicatorii 45105, 4599. 

 

3. Implementarea activității A5 va conduce la obținerea următoarelor rezultate: 
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 R5.1: 250 de elevi care beneficiaza de sprijin pentru participare la invatamantul tertiar ca 

urmare a derularii campaniilor de constientizare; 

 R5.2: 200 de studenti netraditionali/din mediul rural/de etnie roma/CES, inscrisi in ani 

terminali ai studiilor de licenta, care beneficiaza de sprijin pentru participare la invatamantul 

tertiar in urma frecventarii programului de consiliere profesionala personalizata; 

 R5.3: 200 de studenti netraditionali/din mediul rural/de etnie roma/CES, inscrisi in ani 

terminali ai studiilor de licenta, care beneficiaza de sprijin pentru participare la invatamantul 

tertiar sub forma BURSEI STUDENT ANTREPRENOR; 

 R5.1, R5.2 si R5.3 se vor corela cu indicatorul 45100. 

Cap. 2. Identificarea, selectarea și implicarea în proiect  

2.1. Informare şi promovare 

Pentru identificarea GT aferent personalului didactic vor fi organizate sesiuni de prezentare 

a obiectivelor proiectului si a rezultatelor preconizate, precum si a beneficiilor pentru cadrele 

didactice. Se vor realiza informari pe paginile web ale celor 5 parteneri universitari si se vor posta 

anunturi in locurile frecventate de personalul didactic.  

Promovarea şi informarea cu privire la selecţia grupului ţintă din cadrul proiectului va fi 

realizată în cadrul campaniilor de informare prin: 

a) invitaţii de participare la activităţile proiectului; 

b) anunţuri pe paginile web ale universităților și la aviziere; 

c) postarea de anunţuri tip poster în spaţiul în care se desfăşoară sesiunile de informare; 

d) sesiuni de prezentare a obiectivelor proiectului si a rezultatelor preconizate. 

 



 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea 
culturii antreprenoriale în randul studenților – ProForm 
POCU/379/6/21, cod MySMIS - 124981 

 

 

Pentru diseminarea informatiilor despre proiect vor fi utilizate intensiv retelele de socializare,  

dar se vor cauta si alte canale mass-media, cu acces gratuit, precum publicatii on-line sau reviste 

studentesti. 

2.2. Criterii de selecţie 

În cadrul proiectului POCU/379/6/21, cod MySMIS – 124981 pot participa la procesul de 

selecţie personalul didactic din învățământul terțiar universitar de la S, P2, P3, P4, P5. Criteriile de 

selecţie pentru întreg grupul ţintă al proiectului vizează motivarea și potențialul grad de implicare 

al cadrelor didactice în activitățile proiectului. Criteriile primare de selecţie sunt: 

- Interesul de a participa la cursurile de formare; 

- Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului; 

- Evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului; 

- Principiul ”Primul venit, primul servit”. 

Persoanele interesate vor depune un dosar de candidatură în format fizic. Dosarele vor fi 

înregistrate de catre Responsabilii grup tinta. 

 

2.3. Criterii de eligibilitate 

În cadrul proiectului POCU/379/6/21, cod MySMIS – 124981 pot participa la procesul de 

selecţie personalul didactic din învățământul terțiar universitar de la S, P2, P3, P4, P5, care 

îndeplinesc cumulative următoarele condiţii de eligibilitate: 

 sunt încadrate ca personal didactic universitar la S, P2, P3, P4, P5; 

 sunt cetățeni români sau al unui stat membru al Uniunii Europene; 

 nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte de cursuri de specializare profesinală în anul 

2018-2019. 
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Cap3. Etape de realizare a procesului de selecţie 

Metodologia de selecţie a grupului ţintă cuprinde următoarele etape:  

1. Realizarea unor sesiuni de prezentare a obiectivelor și rezultatelor anticipate ale 

proiectului; 

2. Lansarea selecţiei în mediul online (publicarea pe paginile web/Facebook ale 

Beneficiarului și a partenerilor) şi offline prin publicarea anunțului de selecție la avizierul 

Beneficiarului și a partenerilor, precum si prin abordarea directă a cadrelor didactice;  

3. Primirea şi înregistrarea dosarelor de candidatură;  

4. Evaluarea dosarelor de candidatură: evaluarea se va realiza în conformitate cu 

metodologia de recrutare a grupului tinta, revenind în sarcina Responsabililor grup tinta 

eventualele completari la dosar;  

5. Comunicarea rezultatelor selecţiei: după verificarea dosarelor de candidatură, 

persoanele vor fi informate telefonic şi/sau prin e-mail sau în mod direct, cu privire la 

admiterea, respingerea sau situarea pe lista de rezervă GT a proiectului.  

6. Întocmirea listei cu 83 de candidați eligibili care urmează să fie înscriși în grupul țintă, și 

un număr variabil de candidați eligibili suplimentar care vor reprezenta grupul tinta 

potential (de rezerva). 

7. Întocmirea dosarelor de grup țintă 

 

3.1. Inscrierea cadrelor didactice în cadrul proiectului 

Înscrierea cadrelor didactice în cadrul proiectului se va face cronologic, în funcţie de data 

primirii documentelor de înscriere până la epuizarea locurilor disponibile. Lipsa unuia dintre 

documente, precum şi neîndeplinirea criteriilor de selecţie descrise anterior vor conduce la 
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eliminarea candidatului din grupul ţintă al proiectului şi se va apela la lista de rezerva, pana la 

completarea celor 83 de locuri pentru participarea la activitățile proiectului. 

Persoanele interesate vor depune un dosar de candidatură în format fizic. Dosarele vor fi 

înregistrate de Responsabilii grup tinta. Înscrierea unui cadru didactic în cadrul proiectului se 

va considera completă după ce vor fi colectate următoarele documente: 

4. Copie după CI/BI; 

5. Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui, 

dacă este cazul; 

6. Adeverinţă care atestă calitatea de cadru didactic în cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" 

Suceava (în original); 

7. Copie după diploma de absolvire a facultății; 

8. CV în format Europass (semnat și datat) - Anexa 1; 

9. Declarație de disponibilitate – Anexa 2; 

10. Declarație de apartenență la grupul țintă – Anexa 3; 

11. Declaraţie de evitare a dublei finanţări – Anexa 4; 

12. Cerere de înscriere în grupul țintă – Anexa 5; 

13. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020 - Anexa 8. 

 

3.2. Verificarea condițiilor eliminatorii şi validarea dosarelor de inscriere 

Dosarele de înscriere în cadrul proiectului vor fi verificate de către Responsabilii grup tinta 

pe parcursul perioadei de recrutare, pană la expirarea perioadei de inscriere a cadrelor didactice 

în proiect. Responsabilii grup tinta vor avea ca sarcini centralizarea si verificarea acestor 

documente, gestionarea corespunzatoare a dosarelor fizice aferente grupului tinta, intocmirea 

raportarilor specifice pentru grupul tinta, actualizarea aplicatiei electronice de raportare a grupului 
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tinta catre autoritatea contractanta, monitorizarea activitatilor proiectului in vederea asigurarii 

numarului minim de persoane din grupul tinta asumat prin cererea de finantare si a respectarii 

cerintelor cu privire la inregistrarea si raportarea grupului tinta. 

 

3.3. Anunţarea rezultatelor finale 

În urma încheierii perioadei de recrutare grup țintă, Responsabilii grup tinta vor întocmi un 

Proces verbal de selecţie care va avea anexat o listă cu numele candidaţilor declaraţi admişi, 

precum şi persoanele propuse pentru poziţiile de rezervă. Procesul verbal de selecție va fi avizat 

si aprobat de Managerul de proiect/Coordonator din partea partenerului. 

Documentele justificative pentru activitatea de selecție referitoare la grupul țintă format din 

cadre didactice vor conține dosarele de selecție (cu toate anexele precizate în această 

Metodologie de selectie si recrutare a GT – cadre didactice), procesul verbal de selecție întocmit 

de Responsabilii grup țintă. 

În urma avizării procesului de selecţie grupului ţintă se va afişa pe site-ul web/avizierul  

beneficiarului și a partenerilor, numele candidaţilor declaraţi admişi, precum şi persoanele propuse 

pentru poziţiile de rezervă. 

 

Cap. 4. Anexe/Documente dosar 

- Anexa 1. CV Europass 

- Adeverinţă care atestă calitatea de cadru didactic angajat în cadrul unui institut 

de învățamânt universitar 

- Copie după CI/BI (Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care 

atestă schimbarea numelui, dacă este cazul) 
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- Copie după diploma de absolvire a facultății 

- Anexa 2. Declarație de disponibilitate  

- Anexa 3. Declarație de apartenență la grupul țintă  

- Anexa 4. Declarație de evitare a dublei finanțări 

- Anexa 5. Cerere de inscriere în grupul țintă 

- Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020 (Anexa 8) 

 

 

Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului ”Creșterea calității programelor 

de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/ cod MySMIS 2014: 124981, finanțat prin Axa prioritară 6 

- Educație si competențe, pentru operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 şi poate fi 

completată/modificată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului. 
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ACTE NECESARE ÎNSCRIERE 

LA 

CURSUL DE PERFECTIONARE PROFESIONALĂ DEDICAT CADRELOR 

DIDACTICE  

 

Pentru înscrierea unui cadru didactic în grupul țintă (GT - CD) în cadrul proiectului cu titlul 

“Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și 

promovarea culturii antreprenoriale în randul studenților” – ProForm, POCU/379/6/21, cod 

MySMIS – 124981, sunt necesare următoarele documente: 

1. Copie după CI/BI; 

2. Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea 

numelui, dacă este cazul; 

3. Adeverinţă care atestă calitatea de cadru didactic angajat în cadrul unui 

institut de învățamânt universitar (în original); 

4. Copie după diploma de absolvire a facultății; 

5. CV în format Europass (semnat și datat) - Anexa 1; 

6. Declarație de disponibilitate – Anexa 2; 

7. Declarație de apartenență la grupul țintă – Anexa 3; 

8. Declaraţie de evitare a dublei finanţări – Anexa 4; 

9. Cerere de înscriere în grupul țintă – Anexa 5; 

10. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate 

prin POCU 2014-2020 (Anexa 8). 

 

 

RESPONSABIL GRUP ȚINTĂ, 

 

……………………….. 
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Contract de finanțare nr. 37390/27.05.2019 

 

 

ANEXA 2 - DECLARAŢIE DISPONIBILITATE 

 

Subsemnatul(a)____________________________________________________________________domicilat(ă) în 

localitatea ____________________________________, Str_________________________________________________, nr. 

_____, Bloc. ______, Sc._____, Ap._____, judeţul._______________________, legitimat cu CI seria ______ nr. 

_____________ eliberat de ___________________________ la data de _________________ CNP 

__________________________________  declar pe propria răspundere că: 

 Am disponibilitatea de a participa la activitățile din cadrul proiectului  

„Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/ cod MySMIS 2014: 124981 

Dau această declaraţie pentru a fi inclus în cadrul grupului ţintă al proiectului cu titlul „Creșterea calității programelor 

de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – 

ProForm”, POCU/379/6/21/ cod MySMIS 2014: 124981, finanțat prin Axa prioritară 6. Educație si competențe, pentru 

operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020; Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul 

la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru 

grupurile defavorizate, POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, implementat de Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în parteneriat cu SIVECO Romania SA Bucuresti, Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" 

Iasi, Universitatea din Craiova, Universitatea "Danubius" din Galati, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, în 

vederea participării la activitățile din cadrul proiectului mai sus menționat.  

 

Data,                                                                                              Semnătura,       

 

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular sunt considerate date cu caracter personal și sunt tratate conform Regulamentulului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE si Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European. 

Prin completarea și semnarea acestui formular, vă exprimați în mod expres și neechivoc consimțământul ca datele dumneavoastră cu 

caracter personal să intre în baza de date a Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, care le va preluca conform Politicii privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în cadrul 

Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Consimțământul, acordat în mod expres şi neechivoc, vizează ca datele cu caracter personal 

să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - de către Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava şi de către orice alt 

organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. 

 



 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  

Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe  

Prioritatea de investiții –10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii 

participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate 

Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de 

studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate 

POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 

Titlu proiect: „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul studenților – ProForm” cod MySMIS 2014: 124981 

Contract de finanțare nr. 37390/27.05.2019 

 

ANEXA 3 

DECLARAŢIE DE APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ 

 

Subsemnatul(a) ______________________________________________________________________domicilat(ă) în localitatea 

____________________________________, Str_________________________________________________, nr. _____, Bloc. ______, 

Sc._____, Ap._____, judeţul._______________________, legitimat cu CI seria ______ nr. _____________ eliberat de 

___________________________ la data de _________________ CNP __________________________________  sex:  feminin  /masculin,   

declar pe propria răspundere că aparţin următoarei categorii: 

(Vă rugăm să bifaţi cu X) 

 Persoană inactivă 

 Șomer 

 Angajat 

 Student 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că: 

 În prezent nu beneficiez de nicio altă finanțare din fonduri publice naționale/comunitare în calitate de participant la același 

program. 

 Nu fac parte din categoria “Tinerii NEETS” cu vârsta între 16-24 ani (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un 

loc de muncă) 

 Dau această declaraţie pentru a fi inclus în cadrul grupului ţintă al proiectului cu titlul „Creșterea calității programelor de 

studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – 

ProForm”, POCU/379/6/21/ cod MySMIS 2014: 124981, finanțat prin Axa prioritară 6. Educație si competențe, pentru 

operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020; Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la 

învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile 

defavorizate, POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava în parteneriat cu SIVECO Romania SA Bucuresti, Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi, 

Universitatea din Craiova, Universitatea "Danubius" din Galati, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, în vederea 

participării la activitățile din cadrul proiectului mai sus menționat. 

 

Data,                                                                                              Semnătura,        

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular sunt considerate date cu caracter personal și sunt tratate conform Regulamentulului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE si Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European. 

Prin completarea și semnarea acestui formular, vă exprimați în mod expres și neechivoc consimțământul ca datele dumneavoastră cu 

caracter personal să intre în baza de date a Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, care le va preluca conform Politicii privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în cadrul 

Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Consimțământul, acordat în mod expres şi neechivoc, vizează ca datele cu caracter personal 

să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - de către Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava şi de către orice alt 

organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. 
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ANEXA 4 

DECLARAŢIE DE EVITARE A DUBLEI FINANȚĂRI 

 

Subsemnatul(a) ______________________________________________________________________domicilat(ă) în localitatea 

____________________________________, Str_________________________________________________, nr. _____, Bloc. ______, 

Sc._____, Ap._____, judeţul._______________________, legitimat cu CI seria ______ nr. _____________ eliberat de 

___________________________ la data de _________________ CNP________________________________, în calitate de participant în 

cadrul procedurii de selecție a grupului țintă aferent implementării proiectului cu titlul „Creșterea calității programelor de studii 

universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, 

POCU/379/6/21 cod MySMIS 2014: 124981, declar pe propria răspundere că nu am mai beneficiat/beneficiez de nicio altă finanţare 

europeană prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, pentru activităţi similare 

cu cele ale proiectului POCU/379/6/21/ cod MySMIS 2014: 124981. 

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre obligaţia de respectare a principiului evitării dublei finanţări. Mă angajez să informez 

cu maximă celeritate managerul proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm” POCU/379/6/21 cod MySMIS 2014: 124981, cu privire la orice 

situaţie care ar contravine principiului evitării dublei finanţări. Menţionez că am luat la cunoştinţă cu privire la prevederile articolului 326 

Codul Penal privind falsul în declaraţii, precum și de consecințele generate de nerespectarea prezentei declarații. 

 

 

Data,                                                                                              Semnătura,       

 

 

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular sunt considerate date cu caracter personal și sunt tratate conform Regulamentulului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE si Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European. 

Prin completarea și semnarea acestui formular, vă exprimați în mod expres și neechivoc consimțământul ca datele dumneavoastră cu 

caracter personal să intre în baza de date a Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, care le va preluca conform Politicii privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în cadrul 

Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Consimțământul, acordat în mod expres şi neechivoc, vizează ca datele cu caracter personal 

să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - de către Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava şi de către orice alt 

organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  

Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe  

Prioritatea de investiții –10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii 

participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate 

Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de 

studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate 

POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 

Titlu proiect: „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul studenților – ProForm” cod MySMIS 2014: 124981 

Contract de finanțare nr. 37390/27.05.2019 

 

ANEXA 6  

 

 CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

 
Subsemnatul(a)___________________________________________________________domicilat(ă) 

în localitatea ______________________________, Str___________________________________________, 

nr. _____, Bloc. ______, Sc._____, Ap._____, judeţul._______________________, legitimat cu CI seria 

______ nr. _____________ eliberat de ___________________________ la data de _________________ CNP 

__________________________________, solicit înscrierea în GRUPUL ȚINTĂ al proiectului ”Creșterea 

calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/ cod MySMIS 2014: 124981, finanțat 

prin Axa prioritară 6. Educație si competențe, pentru operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020; Prioritatea 

de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în 

vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, 

POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava în parteneriat cu SIVECO Romania SA Bucuresti, Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. 

Popa" Iasi, Universitatea din Craiova, Universitatea "Danubius" din Galati, Universitatea "Vasile Alecsandri" 

din Bacău, în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului mai sus menționat.   

Având în vedere pregătirea mea în domeniul ______________________________________________  

doresc să beneficiez de programul de perfecționare profesională a cadrelor didactice, dezvoltat în cadrul 

proiectului ”Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea 

culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/ cod MySMIS 2014: 124981. 

Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Sunt o persoană (daţi exemple de minim trei calităţi care credeţi că vă recomandă pentru participarea în proiect) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minim trei motive): 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

  

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru obţinerea unui loc în cadrul 

programului de perfecționare profesională a cadrelor didactice, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la numărul 

de telefon __________________________ sau adresa de e-mail: _____________________________________ 

 

 

Vă mulţumesc, 

 

 

 

 

Data,                                                                                              Semnătura,       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular sunt considerate date cu caracter personal și sunt tratate conform Regulamentulului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE si Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European. 

Prin completarea și semnarea acestui formular, vă exprimați în mod expres și neechivoc consimțământul ca datele dumneavoastră cu 

caracter personal să intre în baza de date a Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, care le va preluca conform Politicii privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în cadrul 

Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Consimțământul, acordat în mod expres şi neechivoc, vizează ca datele cu caracter personal 

să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - de către Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava şi de către orice alt 

organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. 








