
 

  

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 

  

 

 

 

 

 

AANNUUNNŢŢ  DDEE  IINNFFOORRMMAARREE    
  

RREECCRRUUTTAARREE  ȘȘII  SSEELLEECCȚȚIIEE  AA  GGRRUUPPUULLUUII  

ŢŢIINNTTĂĂ  FFOORRMMAATT  DDIINN  CCAADDRREE  DDIIDDAACCTTIICCEE  

ÎÎNN  SSCCOOPPUULL  PPAARRTTIICCIIPPĂĂRRIIII  LLAA  CCUURRSSUULL  DDEE  

FFOORRMMAARREE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLĂĂ  AA  

PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC  PPRRIIVVIINNDD  

AAPPLLIICCAARREEAA  MMEETTOODDEELLOORR  DDIIDDAACCTTIICCEE  

MMOODDEERRNNEE  CCOORREELLAATTEE  CCUU  EEDDUUCCAAȚȚIIAA  

AANNTTRREEPPRREENNOORRIIAALLĂĂ  
  

Titlul proiect 

 “Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea 

resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

studenților – ProForm”,  

cod MySMIS: 124981 

 
Data, Autori, Semnatura, 

IANUARIE 2020  
Manager de proiect: Ș.l. dr. ing. Iuliana CHIUCHIȘAN   

Responsabil grup țință  – ec. Laura DOSPINESCU   

  
 



 

  

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 

  

 

 

 

 

 

Proiectul „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 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 învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din 

sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.  

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului universitar 

și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 universități partenere din 

regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia. 

Proiectul va contribui și la diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar 

universitar prin elaborarea și implementarea unui pachet de 5 cursuri antreprenoriale 

complementare programelor de studii de licență.  

 

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  

 

În cadrul proiectului se va organiza un CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ A 

PERSONALULUI DIDACTIC PRIVIND APLICAREA METODELOR DIDACTICE 

MODERNE CORELATE CU EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ, cu o durată de 56 de 

ore, care se va desfășura în perioada februarie – aprilie 2020. Participanții vor primi documente 

de atestare a competențelor dobândite.  
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Înscrierile în grupul țintă format din cadre didactice se fac până pe 31 ianuarie 

2020. 

Criteriile de selecţie a grupului țintă 

În cadrul grupului țintă pot participa la procesul de selecţie personalul didactic din 

învățământul terțiar universitar de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Criteriile de 

selecţie 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 (nu mai sunt 

incluse în alte grupuri țintă în proiecte POCU); 

- Principiul ”Primul venit, primul servit”. 

 

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 Universitatea ”Ștefan cel 

Mare” din Suceava, care îndeplinesc cumulative următoarele condiţii de eligibilitate: 

- sunt încadrate ca personal didactic universitar la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din 

Suceava; 

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

- nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte POCU în care s-au organizat cursuri de 

specializare profesională în anul 2018-2019. 

 

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

primirii documentelor de înscriere până la epuizarea locurilor disponibile (20 de cadre didactice).  

 

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

înregistrate de Responsabilul grup țintă – Laura DOSPINESCU (laurad@usm.ro ).  
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Înscrierea unui cadru didactic în cadrul proiectului se va considera completă după 

ce vor fi colectate următoarele documente: 

 

1. Copie după CI/BI; 

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

Suceava (în original); 

3. Cerere de înscriere în grupul țintă – Anexa 1; 

4. Declarație de disponibilitate – Anexa 2; 

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

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

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

2014-2020 - Anexa 8. 

  

  

  

  

  
PERSOANE DE CONTACT: 

Manager de proiect: Ș.l. dr. ing. Iuliana CHIUCHIȘAN  

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,  

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor,  

Clădire C, cam. 304 

E-mail: iuliana.chiuchisan@usm.ro  

 

Responsabil grup țință  – ec. Laura DOSPINESCU 

Clădire D, cam. 105 

E-mail: laurad@usm.ro  
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