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Regulamentul de funcţionare  
al grupului de lucru în cadrului proiectului POSDRU/96/6.2/S/49743 

 

10.02.2012    
 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul de funcţionare a grupului de lucru pentru derularea de studii şi cercetări în 
cadrul proiectului  (numit în continuare Grupul de lucru) este elaborat în baza prevederilor 
proiectului POSDRU/96/6.2/S/49743. 

2. Grupul de lucru s-a înfiinţat în cursul Şedinţei de constituire la care au participat membri ai 
echipei de implementare a proiectului, cadre didactice ale Universităţii, reprezentanţi ai 
furnizorilor de servicii sociale şi ai partenerului din proiect, precum şi ai altor entităţi 
interesate.  

3. În organizarea şi activitatea sa Grupul de lucru se conduce după Graficul activităţilor din 
Cererea de finanţare şi  după prevederile  Contractului de finanţare nr. E 8374 din 01.11.2010.  

II. ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE GRUPULUI DE LUCRU 

4. Grupul de lucru este constituit în cadrul proiectului  POSDRU/96/6.2/S/49743 şi va fi 
găzduit nemijlocit în spaţiile destinate activităţilor de proiect. 

5. Membrii Grupului de lucru sunt aprobaţi prin vot nominal în cadrul şedinţei de constituire 
şi înscrişi în Tabelul nominal de evidenţă a membrilor. Primirea de noi membri pe durata 
proiectului implică aprobarea modificării Tabelului nominal în şedinţă a Grupului de lucru cu 
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votul majorităţii membrilor. Orice schimbare a componenţei grupului de lucru se supune 
avizării managementului proiectului. 

6. În activitatea sa, pentru anumite domenii, grupul de lucru poate decide formarea unor 
subgrupuri specializate. 

7. Grupul de lucru  are misiunea de a realiza, prin membrii săi, studii şi cercetări pentru 
identificarea oportunităţilor de ocupare, a metodelor de lucru şi a nevoilor specifice diferitelor 
grupuri vulnerabile privind noi forme şi condiţii de reabilitare profesională. 

8. Grupul de lucru are următoarele atribuţii: 

 examinează  Planurile de lucru pentru studii şi cercetări şi le înaintează spre aprobare, 
prin coordonatorul său, Echipei de management a proiectului; 

 examinează rapoartele de studii şi cercetări şi le avizează spre diseminare; 
 înaintează propuneri argumentate prin studii şi cercetări în ceea ce  priveşte 

îmbunătăţirea desfăşurării unor activităţi din proiect; 
 generează matricea-tip de distribuire a comunicărilor în cadrul seminariilor organizate 

în cadrul proiectului;  
 elaborează sistemul de monitorizare a calităţii studiilor elaborate în cadrul proiectului; 
 efectuează testări şi evaluări de impact a soluţiilor propuse privind desfăşurarea unor 

activităţi din proiect; 
 examinează şi transmite echipei de management a proiectului rapoarte periodice 

referitoare la stadiul desfăşurării studiilor aprobate prin Planurile de lucru. 

III. ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU 

9. Grupul de lucru identifică prin studiile derulate soluţii de ocupare privind persoanele 
vulnerabile şi le comunică prin membrii săi în cadrul seminariilor organizate în cadrul 
proiectului. 

 10. Grupul de lucru examinează calitatea rapoartelor de cercetare solicitate de echipa de 
management a proiectului şi formulează recomandări ce vor fi inserate în textul raportului. 
Aceste recomandări pot include: opinii separate ale unor membri, comentariile societăţii civile 
şi ale furnizorilor de servicii sociale şi ale altor beneficiari relevanţi. 

11. Grupul de lucru este coordonat de către un Comitet ştiinţific format din 5 specialişti cadre 
didactice universitare de prestigiu din ţară şi străinătate. Responsabilul de studii şi cercetări 
din cadrul proiectului asigură secretariatul tehnic al Grupului de lucru şi conduce şedinţele 
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lunare ale Grupului. În funcţie de timpul alocat, activităţile de supervizare realizate de către 
membri ai Comitetul ştiinţific a studiilor şi cercetărilor din proiect pot fi remunerate. 

12. În procesul exercitării atribuţiilor sale, grupul de lucru poate fi  asistat de membri ai 
echipei de implementare a proiectului. Grupul de lucru poate atrage, întru exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin, şi experţi din partea societăţii civile, mediului ştiinţific şi academic. 

13. Deciziile în cadrul Grupului de lucru se iau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi 
la şedinţe. Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor grupului de 
lucru. Membrul care nu este de acord cu decizia adoptată de grupul de lucru poate anexa la 
decizie o opinie separată. 

14. Grupul de lucru se întruneşte lunar pe bază de convocator întocmit de responsabilul de 
studii şi cercetări. Lipsa nemotivată de la 3 şedinţe convocate poate atrage excluderea din 
cadrul grupului, la propunerea responsabilului de studii şi cercetări. 

 
 
 

Propunător, 
Responsabil studii şi cercetări 
Lucian Marina 
 
Data: 20.01.2012 

Avizat, 
Consilier  juridic 

Miruna Tudoraşcu 
         

 
Aprobat,  

        Manager proiect 
        Ioan Ileană 

 


