METODOLOGIE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ,
aferenta Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui,
în cadrul proiectului
„Susținerea egalității de șanse și promovarea
profesională a femeilor – PROGRES”
POSDRU/144/6.3/S/129743

I. INFORMAłII GENERALE
Camera de Comert, Industrei si Agricultura Vaslui, alaturi de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a
început în data de 02.05.2014 implementarea proiectului „Susținerea egalității de șanse și promovarea
profesională a femeilor – PROGRES” - ID 129743, perioada de derulare fiind de 18 luni.
Prezenta metodologie este realizată pentru procedura de selecție a grupului țintă, aferent
Camerei de Comert, Industrei si Agricultura Vaslui, pentru implementarea proiectului „Susținerea
egalității de șanse și promovarea profesională a femeilor – PROGRES” – POSDRU/144/6.3/S/129743.
Obiectivul general al proiectului constă în promovarea amplă a principiului egalităŃii de şanse şi de gen şi
facilitarea accesului pe piaŃa muncii al femeilor din trei regiuni de dezvoltare ale României, prin activităŃi
de informare şi prin programe de formare profesională continuă, potrivit nevoilor grupului Ńintă şi al pieŃii,
țn general.
Obiectivul general al proiectului este țn concordanŃă cu obiectivul POSDRU: „dezvoltarea capitalului
uman şi de facilitare a accesului pe piaŃa muncii a 1.650.000 de persoane”, cât şi cu obiectivul DMI 6.3:
„dezvoltarea şi promovarea principiului egalităŃii de şanse şi de gen țn societatea românească”.
ContribuŃia proiectului la atingerea obiectivului POSDRU se concretizează prin organizarea unei serii
complexe de programe de formare profesională continuă - cursuri de calificare, de perfecŃionare şi de
iniŃiere. ContribuŃia proiectului la atingerea obiectivelor DMI 6.3 se realizează prin activităŃi specifice:
derularea unor campanii de informare şi creştere a conştientizării privind egalitatea de şanse şi de gen,
organizarea a 17 seminarii dedicate cunoaşterii aprofundate a principiului egalităŃii de şanse şi a
instrumentelor de implementare a acestuia.
Implementarea proiectului vizează trei direcŃii strategice:
• Campanii de creştere a conştientizării şi promovare a principiului egalităŃii de şanse şi de gen, adresate
grupului Ńintă, inclusiv autorităŃilor publice centrale şi locale, partenerilor sociali, persoanelor cu atribuŃii
de elaborare a politicilor țn trei regiuni de dezvoltare.
• ActivităŃi de informare a grupului Ńintă format din femei şi alte grupuri vulnerabile țn vederea asigurării
accesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere profesionale, țn vederea creării unei pieŃe a muncii
inclusive.

• Dezvoltarea abilităŃilor şi competenŃelor femeilor şi altor grupuri vulnerabile prin programe de formare de
tip calificare / recalificare, perfecŃionare şi iniŃiere țn funcŃie de nevoile grupului Ńintă identificate pentru
fiecare regiune țn care se implementează proiectul.
Sunt create astfel premise pentru creşterea nivelului de calificare a forŃei de muncă din cele trei regiuni şi
implicit a gradului de absorbŃie pe piaŃa muncii, ceea ce conduce la ridicarea nivelului economic-social al
zonelor de implementare.

II. GRUPUL ȚINTĂ
Grupul țintă al proiectului „Susținerea egalității de șanse și promovarea profesională a femeilor –
PROGRES” - POSDRU/144/6.3/S/129743, aferent Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui,
este format din 182 persoane, din care minim 90% vor fi femei, iar 10% vor fi persoane aparŃinând altor
grupuri vulnerabile.
Membrii grupului țintă vor parcurge programe de formare profesională continuă care țmbunătăŃesc
calificările forŃei de muncă din regiunea Nord-Est de implementare a proiectului, prin ridicarea nivelului de
pregatire în domenii identificate pe baza unor studii şi cercetări realizate țn cadrul proiectului ți vor
participa la activităŃi de informare şi promovare a principiului egalităŃii de şanse şi de gen, precum ți la
activităŃi de informare privind accesul egal la ocupare şi situaŃia pieŃei muncii țn regiunile țn care se
implementează proiectul.
SelecŃia grupului Ńintă se va face cu respectarea principiul egalităŃii de şanse şi nediscriminării şi se va
realizeaza fără condiŃionări, deosebiri, excluderi, preferinŃe, restricŃii bazate pe criterii de rasă,
naŃionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaŃie sau
responabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau
indirectă.
Lista cu persoanele care au fost selectate pentru a face parte din grupul Ńintă, aferentă fiecărei etape se
selecție, va fi postată pe site-ul beneficiarului, www.ccivs.ro, pe site-ul proiectului
www.posdru.ugal.ro/progres, precum ți prin afițare la sediul camerei de Comert, Industrie si Agricultura
Vaslui.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE SELECłIE SI VALIDARE A
GRUPULUI TINTA
A. Lansarea selecţiei
AnunŃarea activităŃilor adresate grupului Ńintă şi a criteriilor de selecŃie cu privire la programele de formare
profesională aferente proiectului „Susținerea egalității de șanse și promovarea profesională a femeilor –
PROGRES” - POSDRU/144/6.3/S/129743 se face prin:
a) Postarea anunŃurilor cu privire la depunerea dosarelor şi a metodologiei de țnscriere țn grupul Ńintă pe
site-ul beneficiarului, www.ccivs.ro, precum ți prin afițare la avizierul Camerei de Comert, Industrie si
Agricultura Vaslui.
b) anunț în ziar local.
Înscrierile se vor organiza în mod continuu, in functie de perioada de incepere a cursurilor, deoarece
nu putem face inscrierea tuturor persoanelor in grupul tinta la inceputul proiectului iar activitatile sa se
desfasoare in al doilea an de implementare al proiectului. Din experientele anterioare, am constatat ca
persoanele interesate de activitati din cadrul proiectului, isi mentin interesul sau sunt disponibile pentru o
perioada relative scurta de timp.
Astfel, înscrierea persoanelor in grupul tinta al proiectului va incepe in data de 1.07.2014, fiind disponibile
urmatoarele locuri, pentru fiecare curs in parte:
LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR - 50 locuri (25 de locuri in primul an de implementare si 25
de locuri in cel de-al doilea an de implementare).
LUCRATOR IN COMERT - 25 locuri
LUCRATOR IN PRELUCRAREA CARNII (MACELAR) - 25 locuri
FORMATOR - 28 locuri (14 de locuri in primul an de implementare si 14 de locuri in cel de-al doilea
an de implementare).
EXPERT ACHIZITII PUBLICE - 28 locuri (14 de locuri in primul an de implementare si 14 de locuri
in cel de-al doilea an de implementare).
ECDL - 28 locuri (14 de locuri in primul an de implementare si 14 de locuri in cel de-al doilea an de
implementare).

B. Criteriile de eligibilitate a participantului ȋn procesul de selecţie sunt următoarele:
1. Candidatul nu a mai beneficiat anterior de programe de formare profesională, in acelasi domeniu de
activitate, cofinanŃate din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
2. Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate țn procedura selecție.
3. Va avea disponibilitatea de a participa la toate activităŃile din proiect.
4. Este cetăŃean UE cu domiciliu sau reşedinŃa legală țn România, regiunea Nord-Est.

C. Dosarul de înscriere la cursurile de calificare organizate prin proiectul POSDRU
„Susținerea egalității de șanse și promovarea profesională a femeilor – PROGRES” va conține:
1. B.I./C.I valabil (ȋn copie).
2. Certificat de naştere (ȋn copie).
3. Certificatul de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorţ)- ȋn copie.
4. Formular de Înregistrare a grupului ţintă - completat corect şi semnat .
5. Declaraţia pe propria răspundere - semnată şi datată.
6. Diploma de studii (xerocopie).
7. Scrisoare de motivație ( maxim 2000 caractere).
8. Declaraţie în care este oferit acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
9. Adeverinţă medicală, cu specificaţia „clinic sănătos”/„apt”
10. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte apartenența la un grup vulnerabil* (doar
pentru procentul de 10% al grupului țintă ce va fi format din persoane aparţinând altor grupuri
vulnerabile).
Dosarele de înscriere, vor fi depuse începind cu data de 1.07.2014 la sediul Camerei de Comert,
Industrie si Agricultura Vaslui din str. Nicolae Iorga, nr.82 bis, Vaslui, între orele 900 -1500 (luni –
joi), respectiv 900-1200 (vineri).
D. SelecŃia persoanelor care vor fi incluse în grupul țintă al proiectului „Susținerea egalității
de șanse și promovarea profesională a femeilor – PROGRES” - POSDRU/144/6.3/S/129743 ți
care vor beneficia de programele de formare profesională ți de subvenție, va fi realizată de o

comisie numită prin Decizie a reprezentantului legal al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui.
Comisia de selecŃie are următoarele atribuŃii:
a) verifică eligibilitatea dosarelor;
b) elaborează lista aplicanţilor eligibili, lista aplicanţilor în aşteptare şi lista aplicanţiilor neeligibili, în
ordinea înregistrării dosarelor de înscriere.
Criteriul de departajare al dosarelor solicitanților eligibili va fi „Primul venit, primul servit”.

IV. DESCRIEREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, în calitate de partener in cadrul contractului de
finanŃare POSDRU/144/6.3/S/129743, cofinanŃat din Fondul Social European, prin Programul OperaŃional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa DMI 6.3 „Promovarea egalității de țanse pe
piața muncii”, asigură implementarea ți derularea următoarelor cursuri de formare profesională de tip
calificare/ recalificare sau perfectionare:
A. LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR
Tipul cursului : CALIFICARE
Nivelul cursului : Nivel 1
Cod Nomenclator/COR : 6111.1.1
Durata cursului: 3 luni (cursul are 360 ore: 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică).
Descrierea ocupaţiei:
OcupaŃia de “Lucrator in cultura plantelor” este necesară persoanelor care doresc să se
califice în domeniul agricol.
CompetenŃele specifice ocupaŃiei de “Lucrator in cultura plantelor” sunt formate şi dezvoltate prin
programe de formare profesională continuă organizate prin structuri (centre/departamente/ organizaŃii)
autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi/sau Ministerul EducaŃiei Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi/sau Autoritatea NaŃională pentru Calificări.
Lucratorul in cultura plantelor îşi desfăşoară activitatea în cadrul entitatilor publice sau private, în toate
organizaŃiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de forma de
organizare juridică sau poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană fizică autorizată.
Cursul se adresează:

a. Persoanelor care vor să profeseze în domeniul agricol
b. Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de calificare.
c. Companiilor specializate în agricultur care doresc să-şi califice personalul în vederea creşterii motivării
acestora şi îmbunătăŃirii calităŃii serviciilor oferite clienŃilor.
Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt:
a. 611101 – “Agricultor”
b.

611102 – “Gradinar”

c. 611103 – “Legumicultor”
d. 611104 – “Lucrator calificat in cultura de camp si legumicultura”
e. 611105 – “Agricultor pentru culturi de camp ecologice”
Condiţii de acces: Absolvenţi ai studiilor obilgatorii de 8 clase.

B. LUCRATOR IN COMERT
Tipul cursului : CALIFICARE
Nivelul cursului : Nivel 1
Cod Nomenclator/COR : 5220.1.1
Durata cursului: 3 luni (cursul are 360 ore: 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică).
Descrierea ocupaţiei:
Lucrătorul in comert este persoana din cadrul firmei care se ocupa de vanzarea produselor sau serviciilor.
Activitãtile specifice desfăşurate de lucrătorul in comert sunt:
1. Întocmirea documentelor specifice activitatii de vânzare;
2. Raportarea activitatii de vânzare;
3. Aplicarea NPM si PSI;
4. Aplicarea procedurilor de calitate;
5. Comunicarea la locul de munca;
6. Efectuarea muncii în echipa;

7. Perfectionarea profesionala;
8. Prezentarea produselor si serviciilor aferente vânzarii;
9. Promovarea imaginii standului;
10. Mentinerea stocurilor de rezerva;
11. Verificarea stocurilor cu vânzarile;
12. Comunicarea cu clientii;
13. Crearea mediului ambiental necsarvanzarii;
14. Efectuarea vânzarii;
15. Încasarea contravalorii marfii.
Cursul se adresează:
a. Persoanelor care vor să profeseze în domeniul comerŃului.
b. Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de calificare.
c. Companiilor care doresc să-şi califice personalul în vederea creşterii motivării acestora şi îmbunătăŃirii
calităŃii serviciilor oferite clienŃilor.
Condiţii de acces: Absolvenţi ai studiilor obilgatorii de 8 clase.

C. LUCRATOR IN PRELUCRAREA CARNII (MACELAR)
Tipul cursului : CALIFICARE
Nivelul cursului : Nivel 2
Cod Nomenclator/COR : 751103
Durata cursului: 6 luni (cursul are 720 ore: 240 de ore de teorie şi 480 de ore de practică).
Descrierea ocupaţiei:
OcupaŃia de măcelar se referă la activităŃile de preluare şi pregătire a animalelor pentru sacrificare,
suprimare a vieŃii animalelor, prelucrare iniŃială şi finală a carcaselor de carne, ambalare, etichetare
transport şi depozitare a produselor şi valorificare componente provenite de la ungulate domestice (animale

din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări de curte, lagomorfe (iepuri), vânat salbatic,
a căror carne este destinată consumului uman.
Activitatea se desfăşoară în unităŃi specializate şi autorizate sanitar veterinar – abatoare.
După gradul de dotare tehnică şi capacitate, unităŃile pot fi tip complex industrial cu profil larg de tăiere
animale şi industrializare, abatoare specializate numai pentru tăiere animale, conservare carne şi
industrializare limitată sau pot fi abatoare mici care de regulă sunt unităŃi cu dotare simplă şi capacitate
limitată.
Conform nivelului 2 de responsabilitate, măcelarul realizează corect operaŃiile, prin cunoaşterea şi
respectarea metodelor şi procedurilor de lucru, anatomiei şi fiziologiei animalelor, normelor de protecŃie şi
bunăstarea animalelor, tehnologiei, destinaŃiei cărnurilor, organelor şi subproduselor ce rezultă din tăiere,
etc.
Cursul se adresează:
a. Persoanelor care vor să profeseze în prelucrarea carnii.
b. Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de calificare atât în serviciul public, cât
şi în cel privat.
Condiţii de acces: Absolvenţi ai invatamantului de 10 clase sau a studiilor liceale cu diplomă de
bacalaureat.

D. FOMATOR
Tipul cursului : PERFECTIONARE
Cod COR : 241205
Durata cursului: 2 luni (cursul are 80 ore: 26 de ore de teorie şi 54 de ore de practică).
Descrierea ocupaţiei:
CompetenŃe/abilităŃi specifice ocupatiei de „Formator” sunt: Definirea obiectivelor formării, Proiectarea
activităŃilor de formare, Construirea situaŃiilor de învăŃare, Organizarea activităŃilor de formare,
Organizarea spaŃiului în care are loc formarea, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare,
Informarea participanŃilor privind activităŃile de formare, Motivarea participanŃilor la formare, Facilitarea
activităŃilor de învăŃare, Rezolvarea conflictelor, Oferirea de feed-back participanŃilor la formare, Aplicarea
probelor şi instrumentelor de evaluare, Organizarea sesiunilor de evaluare, Înregistrarea rezultatelor
evaluării şi elaborarea raportului privind programul / activitatea de formare, Încurajarea reflecŃiei personale
şi a auto-formării, Promovarea învăŃării prin dinamica de grup, Lucrul în echipă cu alŃi formatori şi cu

persoane-resursă, Abordarea flexibilă a situaŃiilor de formare, Dezvoltarea competenŃelor transversal,
Identificarea nevoilor organizaŃionale de formare, Promovarea programelor de formare, Stabilirea scopului
şi a obiectivelor formării, Identificarea resurselor necesare pentru un program de formare, Elaborarea
materialelor suport pentru formare, Stabilirea strategiei şi construirea programului de formare, Negocierea
programului de formare, Constituirea unităŃilor de lucru, Asigurarea facilităŃilor suplimentare, Elaborarea
portofoliului de evaluare, Evaluarea eficienŃei programelor de formare, Revizuirea programelor de formare,
Promovarea criteriilor şi sistemelor de asigurare a calităŃii.
Cursul se adresează:
a. Persoanelor care vor să profeseze în domeniul formarii profesionale.
b. Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de perfectionare.
c. Companiilor care doresc să-şi califice personalul în vederea creşterii motivării acestora şi îmbunătăŃirii
calităŃii serviciilor oferite clienŃilor.
Recunoaştere:
Programul este autorizat de Autoritatea NaŃională pentru Calificări (ANC).

Condiţii de acces: Absolvenţi ai studiilor superioare.

E. EXPERT ACHIZITII PUBLICE
Tipul cursului : PERFECTIONARE
Cod COR : 241940
Durata cursului: 1 luna (cursul are 40 ore: 13 de ore de teorie şi 27 de ore de practică).
Descrierea ocupaţiei:
CompetenŃe/abilităŃi specifice ocupatiei de „Expert achizitii publice” sunt: Analizarea legislaŃiei aplicabile
specific, Acordarea consultanŃei de specialitate, Planificarea achiziŃiilor publice, Derularea procedurilor de
atribuire, Finalizarea procedurilor de atribuire.
Cursul se adresează:
a. Persoanelor care vor să profeseze în domeniul achizitiilor publice, atat in institutii publice cat si in firme
private.
b. Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de perfectionare.

c. Companiilor care doresc să-şi califice personalul în vederea creşterii motivării acestora şi îmbunătăŃirii
calităŃii serviciilor oferite clienŃilor.
Recunoaştere:
Programul este autorizat de Autoritatea NaŃională pentru Calificări (ANC).

Condiţii de acces: Absolvenţi ai studiilor superioare.

F. ECDL
Tipul cursului : PERFECTIONARE
Durata cursului: 1 luna (cursul are 40 ore: 15 de ore de teorie şi 25 de ore de practică).
Descrierea ocupaţiei:
Permisul European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence) ECDL este cel mai răspândit standard internaŃional de certificare a abilităŃilor de utilizare a computerului.

Cursul se adresează:
a. Persoanelor care au nevoie de utilizarea calculatorului, atat din institutii publice cat si din firme private.
b. Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de perfectionare.
c. Companiilor care doresc să-şi califice personalul în vederea creşterii motivării acestora şi îmbunătăŃirii
calităŃii serviciilor oferite clienŃilor.
Condiţii de acces: Absolvenţi ai studiilor minime obligatorii.
Fiecare din cele 3 cursuri de formare profesionala de tip calificare/recalificare cat si fiecare din cele 3
cursuri de perfectionare, se va finaliza cu un examen de absolvire, în urma promovării căruia beneficiarii
vor obŃine un certificat de absolvire.
În cadrul proiectului este prevăzută acordarea de subvenŃii beneficiarilor cursurilor de formare profesională
Valoarea subvenŃiei este în cuantum de 300 RON/lună, fiind acordată pe durata desfățurării cursurilor de
formare profesională.
Această sumă, acordată cu titlul de subvenție este neimpozabilă, încadrându-se în categoria veniturilor
neimpozabile prevăzute de art.42 lit.a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

E. INFORMARE
Listele cu persoanele care vor fi admise în grupul țintă al proiectului „Susținerea egalității de
țanse ți promovarea profesională a femeilor – PROGRES” - POSDRU/144/6.3/S/129743, vor fi postate
pe site-ul www.ccivs.ro, precum ți pe site-ul oficial al proiectului, www.posdru.ugal.ro/progres.

F. PREVEDERI FINALE
Selecția se finalizează prin emiterea unei decizii admitere în grupul țintă al proiectului “Susținerea
egalității de țanse ți promovarea profesională a femeilor – PROGRES” - POSDRU/144/6.3/S/129743.
CandidaŃii selectaŃi pentru grupul țintă al proiectului vor fi invitaŃi să semneze contractul de formare ți
acordare subvenții, finanŃat prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în
cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/129743, în termen de maxim 30 zile de la afişarea rezultatelor finale
ale selectiei, sub sancŃiunea pierderii locului din cadrul grupului țintă.

! CandidaŃii selectaŃi pentru grupul Țintă al proiectului, care la înscriere au completat „Declarația
pe propria răspundere din care să rezulte apartenența la un grup vulnerabil” (procentul de 10% al
grupului Țintă ce va fi format din persoane apartinand altor grupuri vulnerabile), au obligaȚia de a
depune la sediul CCIA Vaslui din str. Nicoale Iorga, nr.82 bis, documentele probatoare ale
apartenenȚei la un grup vulnerabil, sub sancŃiunea pierderii locului din cadrul grupului Țintă.
Înscrierea la procesul de selecŃie pentru includerea în grupul țintă al proiectului „Susținerea egalității de
țanse ți promovarea profesională a femeilor – PROGRES” - POSDRU/144/6.3/S/129743, confirmă
acceptarea integrală, din partea candidaŃilor, a prezentei metodologii.
Prezenta metodologie a fost redactată în baza Hotărârii nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului
naţional al calificărilor, Ordonanţei nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor și a Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare
POSDRU/144/6.3/S/129743, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa DMI 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe
piața muncii”.

