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DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

Prezenta metodologie a fost elaborată în vederea demarării și derulării procesului de monitorizare 
și evaluare a programelor de formare profesională continuă în cadrul proiectului „FACT – 
Formarea angajaților prin consiliere și training”. 
 

Proiectul „FACT – Formarea angajaților prin consiliere și training”, cod MySmis 133989 este 
implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO în calitate de beneficiar, în parteneriat cu 
Fundația „Alături de Voi” România - partener 1 și Asociația „Institutul pentru Parteneriat Social 
Bucovina” – partener 2 și este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.  

 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.708.567,58 lei. Perioada de implementare: 
30.03.2021 - 29.03.2023. 

 
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței 
de muncă pentru un număr de 652 angajați din Regiunea Nord-Est pe o piață a muncii modernă, 
flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe de formare profesională și consiliere 
profesională. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
OS1: Organizarea de programe de formare profesională continuă și consiliere pentru 652 angajați, 
în special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scăzut de calificare, în vederea 
creșterii calificării și abilităților, pentru îmbunătățirea oportunităților de angajare și promovare în 
carieră ale acestora. 
 

OS2: Promovarea accesului la programe relevante de formare profesională continuă pentru 
angajaţi, în special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scăzut de calificare, prin 
campanii de informare și activități inovative. 
 

Cadrul legislativ aplicabil 
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Organizarea şi desfăşurarea selecţiei grupului țintă în cadrul proiectului respectă prevederile 
următoarelor documente: 

● Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020; 

● Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Apel „Creșterea nivelului de calificare al angajaților 
programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii, AP6/PI 10.iii/OS 6.12”; 

● Contractul de finanțare număr POCU/726/6/12/133989, BENEFICIAR: CENTRUL DE 
DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO, TITLUL PROIECTULUI: „FACT – Formarea angajaților prin 
consiliere și training”, Cod SMIS 2014+:133989. 

 

 

DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ  

 

Grupul tință al proiectului este format din 652 de persoane cu statut de ANGAJAT (inclusiv PFA și 
întreprinderi individuale), în special persoane cu un nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta 
de peste 40 de ani sau persoane din mediul rural.  
 
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă trebuie ca la data intrării în operațiunile FSE să 
îndeplinească cumulativ următoarele criterii: 
      - să aibă domiciliul/reședința în Regiunea Nord-Est; 

- sunt angajați, inclusiv persoană fizică autorizată şi întreprinderi individuale; 
- vârsta între 25 ani și maxim 64 de ani. 

 
Se va urmări ca un procent minim de 30% să fie persoane care se regăsesc în cel puţin una din 
categoriile: persoane cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural, persoane cu vârsta 
peste 40 de ani.  
 
Apartenența la grupul țintă ANGAJAȚI se va dovedi prin atașarea la dosarul grupului țintă a 
adeverinței de angajare a persoanei selectate și, după caz, a altor documente din care să reiasă 
proveniența angajatului (din mediul rural) și nivelul de calificare. Persoanele selectate trebuie să 
dețină calitatea de angajat la intrarea în operațiune. 
 
„Persoana cu nivel scăzut de calificare” reprezintă o persoană cu un nivel de educație ISCED 0-2 
(cel mult studii gimnaziale absolvite) sau care are studii de nivelul ISCED 3, care nu mai sunt cerute 



 

 

Page | 5 

de piața muncii sau au ocupații din grupa majoră 9 cf. COR – Muncitori Necalificați sau alte ocupații 
precum personal casnic pentru îngrijire. 
 
Selecția persoanelor din grupul țintă se realizează astfel: 

● Beneficiarul, Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, va realiza selecția unui număr de 275 
persoane din grupul țintă, cu domiciliul în Regiunea de Nord-Est (județele Iași, Bacău, 
Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui); 

● Partenerul 1, Fundația “Alături de Voi” România, va realiza selecția unui număr de 125 
persoane din grupul țintă cu domiciliul în Regiunea Nord Est (județele Iași, Bacău, Botoșani, 
Suceava, Neamț, Vaslui) ; 

● Partenerul 2, Asociația „Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina” va realiza selecția 
unui număr de 252 persoane din grupul țintă cu domiciliul în Regiunea Nord Est (județele 
Iași, Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui). 

 
Grupul țintă va participa la următoarele activități OBLIGATORII din cadrul proiectului: 

1. Programe de formare profesională continuă – cursuri autorizate ANC 
2. Consiliere, orientare profesională și tutorat 

 
Programele de formare profesională continuă autorizate de către Agenția Națională pentru 
Calificări pentru care pot opta persoanele din grupul țintă sunt prezentate în Tabelul 1. 
 
TABEL 1. PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI FACT 
 

ORGANIZATOR DENUMIRE CURS TIP CURS NUMĂR 
GRUPE 

Centrul de Dezvoltare 
Socială T&CO 

COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A 
TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA 
INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI 
CUNOAȘTERE 

Curs de 
specializare 

11 

Fundația “Alături de Voi” 
România 

ARHIVAR Curs de 
perfecționare 

1 

Fundația “Alături de Voi” 
România 

INSPECTOR – REFERENT RESURSE 
UMANE 

Curs de 
specializare 

1 

Fundația “Alături de Voi” 
România 

MANAGER DE PROIECT Curs de 
specializare 

2 

Fundația “Alături de Voi” 
România 

LEGĂTOR MANUAL Curs de inițiere 1 
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Asociația „Institutul pentru 
Parteneriat Social 
Bucovina” 

ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU Curs de 
calificare nivel 2 

1 

Asociația „Institutul pentru 
Parteneriat Social 
Bucovina” 

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ Curs de 
calificare nivel 2 

4 

Asociația „Institutul pentru 
Parteneriat Social 
Bucovina” 

CAMERISTĂ Curs de 
calificare nivel 2 

4 

 
Nivelul minim de școlarizare necesar pentru participarea la aceste cursuri este următorul: 
 

TABEL 2. NIVEL MINIM DE ȘCOLARIZARE PENTRU PARTICIPAREA LA CURS 
 

NUMELE PROGRAMULUI DE  
FORMARE PROFESIONALĂ 

NIVEL MINIM ȘCOLARIZARE 

COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A 
TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT 
DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE (60 ORE) 

4 clase 

ARHIVAR (120 ORE) 
 

studii medii cu diplomă de bacalaureat 

INSPECTOR – REFERENT RESURSE UMANE (40 
ORE) 

studii medii 

MANAGER DE PROIECT (40 ORE) studii superioare 
LEGĂTOR MANUAL (40 ORE) 
 

învăţământ general obligatoriu 

ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU (360 
ORE) 

învățământ general obligatoriu 

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ (360 ORE) învățământ general obligatoriu raportat la 
data absolvirii 

CAMERISTĂ (360 ORE) învățământ general obligatoriu raportat la 
data absolvirii 
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PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROGRAMELOR FPC 

Monitorizarea este un proces prin care se urmărește dacă programul de formare se derulează 
conform planului stabilit și se ating rezultatele estimate inițial. Așadar, monitorizarea este un 
proces care servește scopului de derulare a unui program în condiții de eficiență.  

Activitatea de monitorizare prezintă multiple avantaje: 

- contribuie la menținerea membrilor grupului țintă selectați la activitățile 
proiectului;  

- contribuie la controlul intern privind respectarea indicatorilor cantitativi și calitativi 
asumați;  

- furnizează din timp informații privind riscul de abandon;  
- sprijină activitatea de control și partenerii proiectului în luarea deciziilor.  

Monitorizarea internă va fi realizată de către experții desemnați și constă în observarea și analiza 
sesiunilor de formare profesională organizate în cadrul proiectului. 

Activitatea de monitorizare presupune colectarea de informații referitoare la procesul de formare, 
informații ce vor fi transpuse în rapoarte de monitorizare pentru fiecare program de formare 
desfășurat. Monitorizarea cursurilor de formare permite luarea unor măsuri ce pot duce la 
îmbunătățirea performanțelor proiectului (ex: condiții corespunzătoare în sala de curs, sesizarea 
unor absențe la cursuri etc.). 

Pentru monitorizarea corespunzătoare a cursurilor se vor utiliza următoarele instrumente: 
- Raport de monitorizare (Anexa 1 la metodologie); 
- Monitorizarea internă a cursanților este realizată de către formator, prin completarea 

Catalogului participantului, conform modelului ANC 
 
În cadrul procesului de monitorizare, vor fi urmărite aspecte precum:  

● prezența participanților la programele de formare profesională; 

● implicarea participanților în programele de formare profesională;  

● opinia acestora cu privire la calitatea informațiilor, a metodelor și mijloacelor de predare 
a cunoștințelor noi;  

● opinia participanților cu privire la condițiile generale de desfășurare a cursurilor.  
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Aceste informații vor fi notate într-un Raport de monitorizare (Anexa 1 la prezenta 
metodologie). Pentru fiecare sesiune de curs se va întocmi minim un raport de monitorizare.  

De asemenea, pe parcursul derulării programului de formare, experții responsabili vor 
realiza  cel  puțin o vizită de monitorizare (online sau on site) în care vor verifica conformitatea  
documentară  și  faptică  a programului cu cerințele din dosarul de autorizare. 
 

 

PROCEDURA DE EVALUARE A PROGRAMELOR FPC 

 
În cadrul programelor de formare desfășurate în cadrul proiectului „FACT - Formarea Angajaților 
prin Consiliere și Training”, participanţii vor fi supuși unui proces de evaluare internă ce are ca scop 
analiza modului în care obiectivele învățării au fost atinse și măsurarea randamentului individual 
al fiecărui membru al grupului de instruire.  

Evaluarea internă se desfășoară după cum urmează: 

- La începutul fiecărui curs, participanții completează un chestionar de evaluare inițială, prin 
care este verificat nivelul cunoștințelor legate de tematica dezbătută în cadrul cursului, a 
abilităților sau competențelor ce urmează a fi aprofundate pe parcursul orelor de formare 
profesională continua. În baza acestui chestionar, formatorul își adaptează conținutul 
cursului la nivelul de pregătire și de înțelegere al cursanților. 

- La finalul fiecărui modul, participanții completează un nou chestionar de evaluare, prin 
care este verificat nivelul de însușire a cunoștințelor, abilităților, deprinderilor predate. În 
urma analizei acestui chestionar, formatorul adaptează modalitatea de predare a 
conținutului teoretic și practice din următoarele module, precum și corelațiile cu 
conținutul deja predat. 

- Formatorul este responsabil cu întocmirea acestor chestionare de evaluare inițială și pe 
parcurs, cu distribuirea și colectarea lor, precum și cu analiza datelor din aceste 
chestionare. 

- La finalul cursului, participanții primesc un Chestionar de evaluare (Anexa 2). Datele din 
acest chestionar vor fi analizate de către experții implicați în derularea activităților de FPC. 

Evaluarea externă este realizată de către evaluatori desemnați de către ANC conform Ordinului nr. 
501/ 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților. 

Prezenta metodologie poate fi completată sau modificată în funcție de implementarea proiectului. 
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ANEXE 

1. ANEXA 1 -RAPORT DE MONITORIZARE – template 
2. ANEXA 2 -CHESTIONAT DE EVALUARE A CURSULUI - template 
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ANEXA 1  -RAPORT DE MONITORIZARE 
 
 
Activitatea 2: Organizarea de programe de formare profesională continuă pentru angajați  
Subactivitatea 2.3: Monitorizarea și evaluarea programelor FPC  
Denumirea programului FPC:  
Furnizor: 
Perioada de desfășurare a cursului:  
Tip derulare: online/offline 
Formator:  
Data vizitei:  
Locația vizitată:  
I. Obiectivele vizitei  

II. Constatări  

III. Observații  

IV. Recomandări  
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ANEXA 2 CHESTIONAT DE EVALUARE A CURSULUI 

Acest chestionar evaluează diferite aspecte ale cursului. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele 

afirmaţii, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă Total dezacord iar 5, Acord total 

Modul de curs ... 

Grupa  

 

Total 

dezacord 

Dezacor

d parțial 

Nici acord, 

nici 

dezacord 

Acord 

parțial 

Acord 

total 

O
rg

an
iz

ar
ea

 s
i p

re
gă

ti
re

a 
cu

rs
u

lu
i  

1 

Locația de instruire a fost 

adecvată desfășurării 

activităților 

1 2 3 4 5 

2 

Expertul formator a 

formulat cu claritate 

responsabilitățile 

cursanților  

1 2 3 4 5 

3 

Expertul formator a precizat 

care sunt obiectivele 

cursului susținut 

1 2 3 4 5 

4 

Expertul formator a 

subliniat legăturile care 

există între diferitele 

tematici abordate în cadrul 

cursului 

1 2 3 4 5 

C
la

ri
ta

te
a 

p
re

ze
n

tă
ri

i 

5 

Expertul formator a 

subliniat ideile importante 

ale conţinutului predat 

1 2 3 4 5 

6 

Expertul formator a utilizat 

exemple apropiate de 

situaţiile reale 

1 2 3 4 5 

7 

Expertul formator a folosit 

materiale care uşurează 

înţelegerea conţinutului 

predat (prezentări ppt, 

prezentări video și altele) 

1 2 3 4 5 
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C
al

it
at

ea
 e

va
lu

ăr
ii 

8 

Expertul formator a utilizat 

sarcini de evaluare care 

ajută la înțelegerea 

cunoștințelor  

1 2 3 4 5 

9 
Expertul formator a oferit 

un feedback util cu privire la 

prestația cursantului 

1 2 3 4 5 

D
ez

vo
lt

ar
ea

  c
u

rs
an

ți
lo

r 10 

Am dobândit o bună 

înţelegere asupra 

conceptelor/principiilor 

acestui curs. 

1 2 3 4 5 

11 

Am dobândit experiență în 

aplicarea cunoştinţelor 

acestui modul de curs. 

1 2 3 4 5 

12 

Mi-am dezvoltat abilitatea 

de a rezolva probleme 

practice din acest domeniu. 

1 2 3 4 5 

It
em

i g
lo

b
al

i 

13 

În ansamblu, structura şi 

organizarea acestui curs a 

fost: 

1 2 3 4 5 

14 
În ansamblu, prestaţia 

formatorului a fost:  
1 2 3 4 5 

C
o

re
la

ți
a 

cu
 p

ia
ța

 

m
u

n
ci

i 

15 

Ce impact va  avea  

participarea  dvs  la  acest  

curs  asupra  activitatii  

viitoare: 

1 2 3 4 5 

16 

În ce măsură problematica 

abordată corespunde 

cerinţelor dvs. profesionale 

1 2 3 4 5 

  

Nume și prenume cursant  

Date de contact (telefon fix/mobil /E-mail)  

 


