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Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR) este o 

organizație de cercetare fundamentală și aplicativă avansată în domeniul 

mecanicii solide. IMSAR își are originea în Institutul de Mecanică Aplicată 

Traian Vuia înființat în 1949 sub egida Academiei Române. În 1965, Centrul de 

Mecanică Solidă a lucrat ca institut de cercetare independent. Între 1977 și 1989, 

Centrul a fost Departament al Institutului de Fizică și Tehnologia Materialelor, 

aparținând fostului Comitet Național pentru Energie Nucleară. În 1990 acest 

Departament de cercetare a devenit actualul Institut de Mecanica Solidelor al 

Academiei Române. Din 1949, cercetarea fundamentală și interdisciplinară 

întreprinsă fie independent, fie în parteneriat cu alte universități și institute de 

cercetare românești și internaționale, a fost și continuă să fie în centrul activității 

Institutului.  

 

 

Prof. Dr. Tudor SIRETEANU, director general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducere 

IMSAR 

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR) este 

organizație de cercetare fundamentală și aplicată avansată în domeniul mecanicii 

solidului. IMSAR are originea în Institutul de Mecanică Aplicată ”Trăian Vuia” 

(IMA) , înființată în 1949, funcționând sub egida Academiei Române, al cărui 

prim director a fost Academician Elie Carafoli, care a strâns în jurul său 

cercetători valoroşi în domeniul ingineriei mecanice. Datorită personalităţii 

profesorului Elie Carafoli, prin abilitatea sa de a atrage cei mai talentaţi tineri, 

prin exemplul său de dăruire totală în folosul ştiinţei, Institutul a devenit o 

adevărată pepinieră de cercetători valoroşi, dar şi o şcoală de cercetare cunoscută 

în întreaga lume, în care s-au format viitoare personalități ale cercetării științifice 

din România cu recunoaștere mondială: Academician Virgiliu Niculae 

Constantinescu - Președinte al Academiei Române, cercetător la Institutul de 

Mecanică Aplicată al Academiei Române între 1952-1965, luându-şi doctoratul 

la  25 de ani cu teza „Contribuţii la teoria lubrificaţiei cu gaze” la Institutul  de 

Mecanică Aplicată al Academiei Române sub îndrumarea Acad. Elie Carafoli,  

Prof. Dr. Doc. St. Ing. Cristian Pelecudi, Vicepreşedinte IFToMM (Federaţia 

Internaţională de Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor) în perioada 1975 – 1979, 

părintele, promotorul şi iniţiatorul Roboticii Româneşti, directorul 

departamentului de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor din Universitatea 

Politehnică Bucureşti, doctorand  la Centrul de Mecanica Solidelor (CMS) a 

Academiei Române cu teza „Contribuţii la analiza şi sinteza lanţurilor cinematice 

complexe”, cu continuarea activității de cercetare ştiinţifică la CMS până în anul 

1971, Prof. Univ. Dr. Doc. St. Ing. Radu Bogdan, Ambasadorul României în 

Japonia, Director ştiinţific la Centrul de Mecanica Solidelor a Academiei Române 

în perioada 1968 – 1974, profesor Mircea Mișicu- singurul român citat în marea 

Enciclopedia a lui Clifford Truesdell pentru lucrările sale publicate în domeniul 

Mecanicii, etc. 

Mai tarziu, in 1965, din Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei 

Române s-au separat Centru de Mecanica Solidelor (CMS), funcționând ca 

Institut independent de cercetare și Institutul de Mecanica Fluidelor, orientat în 

special, pe aeronautică și spațiu. Între 1977 și 1989, CMS a fost Departament al 

Institutului de Fizică și Tehnologia Materialelor (IFTM), integrat în 

Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară (CSEN). În 1990 acest Departament 



de cercetare devine actualul Institut de Mecanica Solidelor al Academiei Române 

(IMSAR), funcționând sub egida Academiei Române, având ca director pe Prof. 

dr. Tudor Sireteanu, membru corespndent al Academiei Române, membru al 

Academiei de Științe Tehnice din România. 

Din 1949, cercetările fundamentale și interdisciplinare abordate, 

independent sau în parteneriat, cu alte institute sau universități, din România sau 

internaționale, au fost și continuă să fie prioritare în activitatea Institutului. 

 

 

 

 

2. Obiective, Principii și direcții de acțiune 

 

Obiectul de activitate al Institutului IMSAR îl constituie realizarea de cercetări 

ştiinţifice fundamentale şi avansate, precum şi activităţi conexe (difuzarea 

rezultatelor cercetărilor efectuate, prin publicaţii, consultanţă, sesiuni şfiinţifice 

etc.) în următoarele domenii: Sisteme dinamice şi vibraţii, Mecanica mediilor 

deformabile şi ultrasunete, Tribologie şi biomecanică, Robotică şi mecatronică, 

contribuind prin aceasta la dezvoltarea cunoaşterii şi la influenţarea în sens pozitiv 

a evoluţiei societăţii româneşti. Cercetările se efectuează pe bază de 

programe/planuri de cercetare anuale şi proiecte proprii de cercetare, avizate de 

Consiliul Ştiinţific şi aprobate de Secţia de Ştiinţe Tehnice din cadrul Academiei 

României, precum şi pe bază de contracte cu partenerii publici şi privaţi interesaţi 

în Institutul de Mecanica Solidelor. 

 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  

Cercetarea unor fenomene şi procese circumscrise obiectului de activitate al 

Institutului. Institutul participă, împreună cu alte institute din componenţa Secţiei 

de Ştiinţe Tehnice, la elaborarea unor cercetări cu caracter interdisciplinar. 

 Pentru realizarea obiectului de activitate, Institutul vizează următoarele 

obiective:  

a. Dezvoltarea unor strategii de control al comportării dinamice a sistemelor 

mecanice, bazate pe metode ale inteligenţei artificiale;  

b. Caracterizarea materialelor prin tehnici de propagare a undelor;  

c. Dinamica structurilor elastice;  



d. Dezvoltarea de metode directe şi inverse pentru studiul unor sisteme 

biomecanice;  

e. Perfecţionarea metodelor ultrasonice de investigare a proprietăţiilor 

mecanice ale materialelor şi de control nedistructiv;  

f. Investigarea proprietăţilor mecanice şi tribologice ale materialelor clasice 

şi convenţionale;  

g. Elaborarea unor metode şi strategii de conducere ale roboţilor şi 

sistemelor mecatronice.  

Pentru atingerea acestor obiective, Institutul desfăşoară în cadrul structurilor sale 

de cercetare, următoarele activităţi:  

a. Documentare ştiinţifică;  

b. Studii teoretice pe modele analitice şi simulări numerice pe calculator;  

c. Cercetări experimentale pe modele de laborator sau „in situ” pentru 

îmbunătăţirea modelelor analitice şi validarea rezultatelor teoretice;  

d. Colaborări ştiinţifice cu parteneri din ţară şi străinătate (acorduri 

bilaterale, colaborări în cadrul schimburilor interacademice, etc);  

e. Obţinerea prin competiţie a unor granturi pentru proiecte de cercetare 

finanţate de organisme interne sau internaţionale (Academia Română, 

M.E.N.C.S., ANCSI, UEFISCDI, U.E., Agenţia Spaţială Română, etc);  

f. Rezolvarea unor teme de cercetare, acordarea de consultanţă sau relizarea 

de microproducţie pentru beneficiari din ţară şi stăinătate în baza unor 

contracte economice extrabugetare;  

g. Diseminarea rezultatelor ştiinţifice şi creşterea vizibilităţii Institutului pe 

plan intern şi extern prin:  

• publicarea de articole ştiinţifice şi monografii;  

• prezentarea de lucrări la manifestări ştiinţifice interne şi 

internaţionale;  

• participarea cu brevete la expoziţii şi saloane de inventică;  

• organizarea de seminarii şi simpozioane ştiinţifice;  

• activităţii didactice în învăţământul superior. 

 

Compartimentele Institutului  

Compartimentul Sisteme dinamice şi vibraţii asigură realizarea de cercetări 

şi de studii referitoare la problematica controlului vibraţiilor şi automatizări 

complexe, vizând dezvoltarea unor sisteme de izolare antivibratorie cu 

performanţe ridicate pentru suspensiile de vehicule, fundaţii de maşini, 

dispozitive de protecţie antiseismică, linii electrice aeriene, etc. De asemenea, 



elaborează lucrări interne, articole ştiinţifice sau monografii de specialitate. 

Totodată, compartimentul sprijină prioritar conducerea Institutului în realizarea 

relaţiilor ştiinţifice externe. Compartimentul este subordonat Directorului 

Institutului. În realizarea obiectivului său de activitate, compartimentul Sisteme 

dinamice şi vibraţii va colabora cu toate compartimentele Institutului. De 

asemenea, se vor iniţia şi menţine relaţii cu alte instituţii publice şi agenţii 

economici privaţi pentru realizarea obiectului de activitate al institutului. 

Compartimentul participă la manifestări ştiinţifice care intersectează domeniul 

său de activitate, făcându-se cunoscute rezultatele cercetării.7 

Compartimentul Mecanica medilor deformabile şi ultrasunete asigură 

realizarea de cercetări şi de studii referitoare la problematica proprietăţilor 

mecanice ale solidelor deformabile, vizând propagarea undelor în medii continue, 

modelarea degradării şi ruperii materialelor, caracterizarea propietăţilor 

histeretice ale materialelor, aplicaţii ale materialelor cu memoria formei, analiza 

comportării dinamice a structurilor elastice, etc. De asemenea, asigură realizarea 

de cercetări şi de studii referitoare la problematica utilizării metodelor ultrasonice 

pentru studiul proprietăţilor mecanice ale materialelor, vizând determinarea 

ultrasonică a caracteristicilor mecanice şi a defectelor în materiale şi structuri 

mecanice complexe, transferul informaţiei ultrasonice, etc. Compartimentul 

elaborează lucrări interne, articole ştiinţifice sau monografii de specialitate, 

sprijinind totodată conducerea Institutului în realizarea relaţiilor ştiinţifice 

externe. Compartimentul este subordonat Directorului Institutului. În realizarea 

obiectivului său de activitate, compartimentul Mecanica medilor deformabile şi 

ultrasunete va colabora cu toate compartimentele Institutului. Institutul de 

Mecanica Solidelor - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 12 De 

asemenea, se vor iniţia şi menţine relaţii cu alte instituţii publice şi agenţii 

economici privaţi pentru realizarea obiectului de activitate al institutului. 

Compartimentul participă la manifestări ştiinţifice care intersectează domeniul 

său de activitate, făcându-se cunoscute rezultatele cercetării. 

Compartimentul Robotică şi mecatronică asigură realizarea de cercetări şi 

de studii referitoare la problematica dezvoltării unor metode avansate de 

conducere a roboţilor, vizând aplicarea algoritmilor genetici şi tehnicilor fuzzy, 

metodele de sinteză aproximativă a traiectoriei robotomecanismelor, configurarea 

optimală a sistemelor de prehensiune, etc. De asemenea, elaborează lucrări 

interne, valorificabile pe piaţa editorială sau publicistică referitoare la 

problematica studiată. Totodată, compartimentul sprijină prioritar conducerea 

Institutului în realizarea relaţiilor ştiinţifice externe. Compartimentul este 

subordonat Directorului Ştiinţific (adjunct). În realizarea obiectivului său de 

activitate, compartimentul Robotică şi mecatronică va colabora cu toate 



compartimentele Institutului. Institutul de Mecanica Solidelor - Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare 13 De asemenea, se vor iniţia şi menţine relaţii cu alte 

instituţii publice şi agenţii economici privaţi pentru realizarea obiectului de 

activitate al institutului. Compartimentul participă la manifestări ştiinţifice care 

intersectează domeniul său de activitate, făcându-se cunoscute rezultatele 

cercetării. 

Compartimentul Tribologie şi biomecanică asigură realizarea de cercetări 

şi de studii referitoare la problematica proprietăţilor mecanice şi tribologice ale 

materialelor clasice şi neconvenţionale, vizând studiul caracteristicilor mecanice 

ale straturilor subţiri, rezistenţa la uzura abrazivă, comportarea la oboseală 

superficială, biotribologia protezelor de şold, biomecanică, etc. De asemenea, 

elaborează lucrări interne, valorificabile pe piaţa editorială sau publicistică 

referitoare la problematica studiată. Totodată, compartimentul sprijină prioritar 

conducerea Institutului în realizarea relaţiilor ştiinţifice externe. Compartimentul 

este subordonat Directorului Ştiinţific (adjunct). În realizarea obiectivului său de 

activitate, compartimentul Tribologie şi biomecanică va colabora cu toate 

compartimentele Institutului. De asemenea, se vor iniţia şi menţine relaţii cu alte 

instituţii publice şi agenţii economici privaţi pentru realizarea obiectului de 

activitate al institutului. Compartimentul participă la manifestări ştiinţifice care 

intersectează domeniul său de activitate, făcându-se cunoscute rezultatele 

cercetării. 

Cele 4 compartimente de cercetare ştiinţifică se vor preocupa continuu de 

creşterea profesională a cercetătorilor, asigurarea documentării şi diversificării 

instrumentelor de cunoaştere ale acestora, de perfecţionarea profesională a 

cercetătorilor. De asemenea, compartimentele vor sprijini şi stimula cercetătorii 

în perfecţionarea cunoaşterii limbilor străine, în însuşirea limbajului informatic şi 

dezvoltarea activităţii cercetătorilor în alte domenii de interes pentru Institut. O 

preocupare majoră a compartimentelor o vor constitui difuzarea cunoştinţelor 

obţinute din cercetare în activitatea de învăţământ, precum şi în participarea la 

activităţi de cercetare pe plan internaţional. Totodată, compartimentele vor sprijini 

conducerea institutului pentru implicarea cercetătorilor în practica din cadrul 

instituţiilor şi organismelor guvernamentale şi neguvernamentale, angrenarea 

acestora la fundamentarea şi soluţionarea decizională, a acţiunilor 

guvernamentale. 

Compartimentul Financiar-contabilitate şi resurse umane şi 

compartimentul Tehnico-administrativ, reprezintă compartimente funcţionale ale 

Institutului care asigură, prin activităţile lor, condiţiile organizatorice, financiare 

şi gospodăreşti pentru desfăşurarea procesului de cercetare. În acest sens, 



compartimentul financiar-contabilitate şi resurse umane realizează evidenţa 

fondurilor băneşti, gestionarea activelor fizice, evidenţa personalului şi a mişcării 

acestuia, urmăreşte legalitatea operaţiunilor financiare şi contabile, administrează 

patrimoniul şi organizează activităţile de promovare a personalului etc. 

Compartimentul financiar-contabilitate este subordonat contabilului şef, cu 

excepţia problemelor de resurse umane care sunt subordonate Directorului 

Institutului. Compartimentul tehnico-administrativ asigură funcţionarea 

corespunzătoare a instalaţiilor de apă, încălzire, electrice şi sanitare ale 

institutului, curăţenia şi paza. De asemenea, urmăreşte permanent consumurile de 

apă, gaze şi electricitate, vizează facturile emise de furnizori şi menţine legătura 

cu aceştia. Institutul de Mecanica Solidelor - Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare 14 Compartimentul tehnico-administrativ asigură realizarea 

modelelor experimentale necesare compartimentelor de cercetare, prin activităţi 

specifice referitoare la problematica conceperii, proiectării şi realizării fizice a 

unor dispozitive sau instalaţii necesare cercetărilor experimentale sau activităţii 

de microproducţie. Compartimentul tehnico-administrativ este subordonat 

Directorului Ştiinţific (adjunct). 

 

 

 

 

 3. Direcțiile de acțiune care fundamentează Planul de 

Egalitate de Gen sunt: 

 

 Resurse Umane 

 Guvernanță Instituțională 

 Comunicare Instituțională 

 Hărțuire sexuală/morală 

 Finanțarea cercetării 

 Ecosistem de inovare 

 

 

 



3.1. Resurse Umane 

Proces de recrutare și selecție. Măsură propusă: 1. Dezvoltarea unui kit 

informativ cu instrucțiuni specifice privind modalități de evitare a 

discriminării de gen și recunoașterii și prevenirii stereotipurilor în 

procesul de recrutare. 

Obiectiv:  

Să oferim suport experților recrutori pentru a putea deveni mai ușor conștienți de 

stereotipurile pe care, fară intenție, le pot aduce în procesul de selecție  

Timp de implementare: 

Septembrie 2021 – Decembrie 2021  

Audiență:  

Experți recrutori // departament Resurse 

Umane // angajați IMSAR  

Obiective secundare:  

- Creșterea nivelului de conștientizare în cadrul instituției privind orice posibilă 

formă de discriminare ce poate apărea în timpul procesului de selecție  

- Îmbunătățirea asumării instituționale privind egalitatea de gen  

- O mai bună comunicare a măsurilor privind procedurile de angajare 

sensibile la egalitatea de gen  

Activități  

- Cercetare privind cazuri de bună practică privind protocoale care au în 

vedere egalitatea de gen  

- Dezvoltarea primului draft de kit informativ   

- Culegerea de feedback din partea partenerilor privind draft-ul de kit informativ  

- Organizarea unui training cu experții recrutori și departamentul de Resurse 

Umane pentru a le prezenta măsurile propuse în kit-ul informativ  

- Informarea angajaților UEFISCDI privind eventualele modificări aduse 

procedurii de selecție  



- Evaluarea nivelului de cunoaștere dobândit de experții recrutori privind 

modalitățile prin care pot asigura egalitatea de gen în cadrul procesului de selecție  

Indicatori de performanță:  

- Termen scurt: >90% din angajați cunosc existența protocoalelor de recrutare care 

vizează egalitatea de gen  

- Termen mediu: când sunt evaluate >80% din experții recrutori sunt capabili să 

gestioneze orice situație care ar putea produce discriminare  

Rezultate:  

- 1 kit informativ 

- 1 sesiune de training 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 . Condiții de muncă și reconcilierea vieții de familie cu profesia 

 

Măsură propusă : 1. Sesiuni de training back-to-work  

 

Obiectiv:  

Să îi ajute pe angajații care se întorc din concediu parental să se acomodeze mai 

rapid la noile realități instituționale și cu proiectele la are lucrau anterior  

Perioada de implementare:  

Septembrie 2021 – iunie 2022  



Audiență:  

Angajați care se întorc din concediu de creștere a copilului  

Obiective secundare:  

- reducerea cu 50% a timpului de lucru de care un angajat care se întoarce din 

concediu de creștere a copilului are nevoie pentru a se reacomoda și pentru a-

și redobândi eficiența avută anterior   

- reducerea eventualului stres pe care un angajat care se întoarce din concediu 

de creștere a copilului îl poate experimenta ca urmare a faptului că are de-a 

face cu situații noi  

- concomitent: redobândirea competențelor și noul statut de părinte  

Activități:  

- sesiuni de training cu managerii de departamente pentru implementarea 

masurilor suport  

- sesiuni de informare în rândul colegilor privind importanța perioadei de 

tranziție și a modalităților prin care își pot demonstra suportul  

- dezvoltarea de training-uri specifice pentru fiecare department  

- evaluare  

Rezultate:  

- 1 sesiune de training pentru managerii de departamente (7 manageri)  

- 1 sesiune de training pentru fiecare department (7 sesiuni)  

 

Indicatori de performanță:  

- termen scurt: creșterea gradului de cunoaștere privind importanța 

reconcilierii vieții de familie cu profesia  

- termen mediu: creșterea cu 50% a eficienței și a satisfacției profesioanale în 

primele 3 luni de la întoarcerea din concediu parental  

- termen lung: când sunt evaluați, 

>70% din angajați declară că exista îmbunătățiri în privință reconcilierii vieții 

de familie cu profesia 



 

Măsură propusă: 2. Sesiuni de training pentru dezvoltarea de abilități 

soft 

Obiectiv: 

Creșterea eficienței și îmbunătățirea relației dintre viața profesională și cea 

personală pentru angajații care se întorc din concediu de creștere a copilului 

Audiență:  

Angajați care se întorc din concediu de creștere a copilului 

Obiective secundare:  

Mai mult de 80% din angajații care se întorc din concediu de creștere a copilului 

dezvoltă noi abilitați care îi ajută să împace viață de familie cu profesia - 

Îmbunătățirea abilitaților de management al timpului pentru mai mult de 70% din 

angajații care se întorc din concediu de creștere a copilului. 

Activități: 

-Cercetare privind bune practice și traning-uri similare dedicate dezvoltării de 

abilitați soft și time management pentru angajații care se întorc din concediu de 

creștere a copilului  

- Dezvoltarea și organizarea sesiunilor de training și a unui kit informativ  

- Evaluarea sesiunii de training 

Rezultate: 

 +50% din angajați participanți la training, 1 sesiune de training 

Indicatori de performanță  

- Termen scurt: creșterea nivelului de cunoaștere privind importanta dezvoltării 

de abilitați soft în rândul angajaților  

- Termen mediu: când sunt evaluați, mai mult de 70% din angajați pot indica 

abilitați dezvoltate sau învățate ca urmare a trainingului  

- Termen lung: > 70% din angajații care participă la training pot identifica 

îmbunătățiri în rutina zilnică și în relația dintre viață profesionala și cea personală 

 



3.1.3. Progres în cariera 

 Măsură propusă: 1. Program de mentorat pentru poziții de 

leadership 

Obiectiv: Creșterea numărului de angajați pregătiți să acceadă în poziții de 

leadership 

Perioada de implementare: septembrie 2021 – iulie 2022 

Audiență: Toți angajații 

Obiective secundare: 

 Creșterea cu 50% a numărului de angajați care ca urmare a programului de 

mentorat devin conștienți de abilitățile lor de lideri –  

 Creșterea cu 50% a bazinului de angajați pregătiți pentru a accede în poziții 

de leadership 

Activități:  

- Evaluarea calităților și competențelor de leadership  

- Dezvoltarea unui program de shadowing (fiecărui participant îi este atribuit un 

coleg din top/middle management, iar acesta are acces la rutina sa pentru o 

perioadă de timp  

- Selectarea candidaților cu potențial  

- Dezvoltarea de mentorat și coaching personalizat pentru candidații selectați 

Rezultate: 10-15 angajați trecuți prin program 

Indicatori de performanță:  

- Termen scurt: creșterea gradului de conștientizare privind importanța 

programelor de mentorat - ----Termen mediu: când poziții de leadership sunt 

deschise, mai mult de 70% din candidați să fi trecut prin program  

- Termen lung: foști participanți în program devin mentori pentru generații 

viitoare de angajați 

 

 



Măsură propusă: 2. Program intern de dezvoltare 

Obiectiv: Pe de o parte, angajații participanți în program să-și descopere 

potențialul latent și abilitățile pe care nu și le folosesc pe deplin, iar pe de altă 

parte, managerii de departament să cunoască aceste abilități ale colegilor lor, cât 

și alte domenii de interes ale acestora 

Timp de implementare: Septembrie 2021 – iulie 2022 

Audiență: Angajații în poziții operaționale  

- Managerii de departament 

Obiective secundare: 

 Să îi ajute pe angajați să-și coreleze abilitățile cu responsabilitățile de 

serviciu  

 Să îi ajute pe managerii de departament să distribuie sarcinile în funcție de 

abilitățile angajaților 

Activități:  

 Evaluarea abilitaților și competentelor, atât de către angajații în poziții 

operaționale, cât și de către managerii de departament  

 Dezvoltarea unui plan de cariera (o acțiune colaborativă între operațional 

și management) 

 Evaluarea programului 

Rezultate:  

Fiecare participant dezvoltă un plan de carieră 

Indicatori de performanță:  

 Termen scurt: >25% din angajați înscriși în program  

 Termen mediu: creșterea cu 50% a numărului de participanți care în 

timpul programului devin conștienți de abilitățile lor și a măsurii in care 

acestea sunt folosite în conformitate  

 Termen lung: când sunt evaluați mai mult de 60% din participanți sunt de 

acord că abilitățile lor sunt folosite la cea mai bună capacitate 



3.2. HĂRȚUIRE SEXUALĂ ȘI MORALĂ 

Măsură propusă: Dezvoltarea unui kit informativ privind hărțuirea 

sexuală și morală  

Obiectiv:  

Creșterea nivelului de conștientizare privind problema hărțuirii sexuale și morale, 

a recunoașterii abuzurilor și a modalităților de identificare și diferențiere, 

definirea limitelor și a conceptelor. 

Timp de implemetare: 

Septembrie 2021 – ianuarie 2022 

Audiență: Toți angajații 

Activități:  

- Cercetare privind cazuri de bună practică și studii de caz despre kit-uri 

informative privind hărțuirea sexuală și morală  

- Dezvoltarea kit-ului informativ - Organizarea unei sesiuni de training pentru 

prezentarea conținutului  

- Evaluarea cunoștințelor dobândite de angajați în urma sesiunii de training  

Rezultate:  

- 1 kit informativ  

- 1 sesiune de training 

Indicatori de performanță: 

- Termen scurt: >90% din angajați informați  

- Termen mediu: când sunt evaluați, mai mult de 80% din participanți sunt 

capabili să recunoască diferitele tipuri de hartuire și să indice ce măsuri trebuie 

luate  

- Termen lung: mai mult de 80% din angajați sunt familiari cu 

conceptele/diferențele/tipurile din sfera hârțuirii morale și sexuale și cunosc ce 

acțiuni trebuie să întreprindă în cazul în care recunosc o astfel de situație 

 



3.3.  GUVERNANȚĂ INSTITUȚIONALĂ 

Măsură propusă: Creare Organism instituțional pentru Egalitate de Gen  

Obiectiv: Crearea unui organism care să aibă ca activitate principală asigurarea 

egalității de gen în UEFISCDI, implementarea și supervizarea Planului de 

Egalitate de Gen 

Timp de implementare: Septembrie 2021 – decembrie 2021 

Audiență: Toți angajații 

Obiective secundare: 

- Identificarea angajaților care sunt cei mai buni candidați pentru a face parte din 

acest organism 

- Identificarea partenerilor externi care pot face parte din acest organism 

- Operationalizarea organismului 

- Investirea acestuia cu autoritate instituțională 

Activități:  

- Discuții cu top managementul în vederea identificării celor mai buni candidați 

interni și externi  

 Selecția propriu-zisă  

- Dezvoltarea de mecanisme pentru a asigura operationalizarea și investirea cu 

autoritate instituțională  

- Dezvoltarea de proceduri de funcționare în vederea supervizării implementării 

Planului de Egalitate de Gen  

Rezultate: 5 angajați + 1-2 parteneri externi alcătuiesc rganismul pentru PEG  

Indicatori de performanță:  

- Pe termen scurt: +10 angajați își exprimă interesul de a face parte din organism  

- Pe termen mediu: peste 75% din indicatorii din Planul de Egalitate de Gen sunt 

atinși  

- Pe termen lung: organismul rămâne operațional și după încheierea implementării 

Planului de Egalitate de Gen 



3.4. COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ 

Măsură propusă: Dezvoltarea unui kit informațional privind 

comunicarea gender-sensitive 

Obiectiv:  

Asigurarea faptului că întreagă comunicare instituțională, atât cea internă, cât și 

cea externă respectă principiile egalității de gen 

Timp de implementare: Septembrie 2021 – ianuarie 2022 

Audiență: Toți angajații, departamentul de comunicare 

Obiective secundare:  

 Adoptarea unor protocoale privind comunicarea care respectă 

principiile egalității de gen și un limbaj incluziv și nediscriminatoriu  

 Training destinat angajaților privind recunoașterea limbajului care 

generează discriminare și instrumente de limbaj nediscriminatorii 

 Îmbunătățirea abilitaților de comunicare instituționale interne și 

externe 

Activități:  

 Cercetare privind exemple de kituri informative despre comunicarea 

nediscriminatorie și exemple de bune practice - Dezvoltarea kitului 

informativ  

 Adoptarea unor protocoale privind comunicarea internă și externă  

 Organizarea unei sesiuni de training  

 Evaluarea cunoștințelor dobândite 

Rezultate: 1 kit informativ, 1 sesiune de training, 1 protocol de comunicare 

dezvoltat de departamentul de comunicare 

Indicatori de performanță:  

 Pe termen scurt: >90% din angajați află despre protocoalele de 

comunicare, >80% participă la sesiunea de training  



 Pe termen mediu: >70% înțeleg importanta existenței unor astfel de 

protocoale de comunicare și a folosirii unei comunicări 

nediscriminatorii.  

 Pe termen lung: >80% din angajați recunosc un limbaj 

discriminatoriu când sunt evaluați și mai mult de 60% folosesc 

noile protocoale în comunicarea zilnică internta și externă 

 

 

 

 

 

3.5. FINANȚAREA CERCETĂRII  

Măsură propusă:  1. Analiza privind participarea femeilor în proiecte 

de cercetare 

Obiective: Înțelegerea motivelor pentru care femeile participă în număr mai mic 

la proiecte de cercetare 

Timp de implementare: Septembrie 2021 – iulie 2022 

Audiență: Cercetători care aplica la finanțare prin UEFISCDI, cercetători 

Brainmap 

Obiective secundare:  

 Înțelegerea modului în care acesta participare redusă afectează 

conținutul cercetării  

 Identificarea modalităților prin care femeile cercetător pot fi încurajate 

să se implice din domenii de cercetare dominate de bărbați 

Activități:  

 Identificarea bazinului de proiecte relevante analizei  

 Realizarea analizei - Concluziile analizei  

 Propunerea de recomandări  

 Promovarea rezultatelor analizei și a recomandărilor 



Rezultate: Un policy paper 

Indicatori de performanță:  

 Pe termen scurt și mediu: analizarea a pests 50% din proiectele finanțate de 

UEFISCDI  

 Pe termen lung: recomandările propuse sunt luate în considerare atunci când 

viitoarele apeluri de finanțare sunt dezvoltate 

Măsură propusă: 2.  Sesiune de training pentru evaluatorii de proiecte 

privind egalitatea de gen 

Obiectiv: Asigurarea faptului că atunci când evaluează proiecte care au o 

componentă dedicată egalității de gen, experții evaluator o recunosc și nu o 

interpretează în mod eronat drept ideologică 

Timp de implementare: Septembrie 2021- iulie 2022 

Audienta: Experți evaluatori ai proiectelor finanțate de IMSAR 

Obiective secundare: Dezvoltarea unor materiale informative privind 

modalitățile în care activitatea acestora de evaluare poate fi supusă discriminării 

de gen 

Activități:  

 Cercetare privind exemple și cazuri de bună practică privind evaluarea 

proiectelor de cercetare care nu discriminează pe baza genului  

 Elaborarea unor kit-uri informative privind dimensiunea de gen și cum 

aceasta trebuie luată în considerare atunci când sunt evaluate proiectele  

 Organizarea unor sesiuni de training / materiale video  

 Evaluarea măsurii 

Rezultate: 1 kit informativ, 1 sesiune de informare/ material video 

Indicatori de performanță:  

 Pe termen scurt și mediu: >80% din evaluatori participă la sesiunile de 

training, parcurg materialele informative  

 Pe termen lung: scăderea cu 50% a cazurilor de interpretare eronată 



3.6. ECOSISTEM DE INOVARE 

Măsură propusă: Implementarea de cote/targets în panelurile de 

invitați 

Obiective: - Creșterea reprezentării femeilor în paneluri de invitați 

Timp de implementare: Septembrie 2021 – decembrie 2021 

Audiență: Invitați la evenimentele de tip Cafeneaua de Inovare 

Obiective secundare:  

 Creșterea vizibiltatii femeilor în ecosistemul de inovare din Romania  

 Creșterea numărului de femei invitate în panelul de vorbitori cu 50%  

 Creșterea cu 50% a subiectelor dedicate egalității de gen 

 

Activități:  

 Elaborarea protocoalelor dedicate  

 Stabilirea cotelor de invitați (în funcție de subiect)  

 Promovarea implementării de cote la evenimente  

 Propunerea unei liste de subiecte dedicate egalității de gen care să fie 

abordate în cadrul evenimentelor de tip Cafeneaua de Inovare 

Rezultate: 1 protocol 

Indicatori de performanță 

 Pe termen scurt și mediu: când sunt evaluați, mai mult de 50% din 

participanții la Cafeneaua de Inovare pot recunoaște o creștere 

substanțială e subiectelor dedicate egalității de gen  

 Pe termen lung: creșterea cu 50% a participantelor femei la eveniment 

 


