
 

 

Livrabil luna: Noiembrie 2020 
 

Activitatea SA.3.1. Selecția grupului țintă în vederea participării la activitățile          
implementate prin proiect 

 

 

 
 

Metodologie de selecție/recrutare a grupului țintă 
bazată pe criterii cuantificabile și de calitate  

 

 

 

 

 

Experți: Horia Necula – coordonator implementare activități 1 

 

Dragoș Niculae – coordonator implementare activități 2 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Metodologie de selecție/recrutare a grupului țintă 
 
 
Cadrul legislativ 

� Contractul de finanțare Programul Operațional Capital Uman       
(POCU/626/6/13/131213) nr. 22266/30.09.2020; 

� Legislația privind gestionarea asistenței comunitare nerambursabile; 

� Legea educației naționale nr.1/2011cu modificările și completările ulterioare; 

� Legea nr.202/2002 republicată în 2013, privind egalitatea de șanse între femei şi            
bărbați. 
 

 
Capitolul I. Dispoziții generale 
 

Art. 1. Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) este beneficiar al proiectului           
„Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale              
pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE)”, în parteneriat            
cu Comitetul Național Român pentru Consiliul Mondial al Energiei (CNR-CME). Finanțarea           
proiectului este asigurată în baza contractului POCU/626/6/13/131213, cofinanțat din Fondul          
Social European în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU). Obiectivul central al            
proiectului este facilitarea inserției pe piața muncii a studenților din învățământul tehnic superior             
in domeniul electric, energetic și știința materialelor prin: 

� Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat; 

� Participarea studenților la activități de învățare la un potențial loc de           
muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv şi          
domeniile de specializare inteligentă; 

� Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare          
şi a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.  

Numărul de studenți participanți în acest proiect este de 325, pentru întreaga perioadă a              
proiectului. Acești studenți provin de la următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie Electrică,            

 

 

 

 



 
Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Medicală, Facultatea de Știința și Ingineria            
Materialelor şi Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor. 

 
Art. 2. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în conformitate cu planurile de             

învățământ în vigoare ale UPB, la companii din domeniile de studiu vizate de proiect. 
 
Art. 3. Formarea competențelor antreprenoriale ale studenților din grupul țintă se va            

realiza prin participarea acestora la un program de formare antreprenorială (program acreditat la             
UPB de către Agenția Națională de Calificări) și la un curs de întreprinderi simulate. 

 
Art. 4. Studenților li se va oferi posibilitatea acumulării de competențe transversale            

necesare facilitării tranziției la piața forței de muncă, prin dezvoltarea și implementarea în proiect              
a unor servicii de consiliere și orientare profesională. 

 
Art. 5. Pot participa la procesul de selecție pentru intrarea în grupul țintă al proiectului               

studenții înmatriculați la programele de studii de licență, anul III, din cadrul UPB. În mod               
obligatoriu, studenții selectați și admiși în grupul țintă trebuie să participe la toate activitățile              
prevăzute în proiect: stagii de practică, activități antreprenoriale și de consiliere/orientare           
profesională. La data înscrierii în proiect studenții trebuie să aibă domiciliul în una din cele 7                
regiuni mai puțin dezvoltate ale României (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia,           
Vest, Nord-Vest și Centru) și să fie cetățeni UE (dintre aceștia minim 50 de studenți să aibă                 
domiciliul în mediul rural). 
 

Art. 6. Studenții vor beneficia de resursele financiare ale proiectului, în conformitate cu             
reglementările în vigoare şi cu prevederile contractuale ale proiectului. 

 
Art. 7. Egalitatea de șanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane              

la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau               
orientare sexuală. Uniunea Europeană promovează drepturile fundamentale, nediscriminarea,        
egalitatea de șanse pentru toți. Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii           
Europene, egalitatea de șanse constituie unul dintre principiile de intervenție ale Fondurilor            
Structurale. Egalitatea de șanse vizează combaterea stereotipurilor rolurilor atribuite femeilor și           
bărbaților indiferent de etnie, religie, dizabilități, vârstă, orientare sexuală, precum și necesitatea            
modificării comportamentelor, atitudinilor, normelor, valorilor care aduc atingere demnității         
umane. Acțiunile prevăzute în această direcție se referă la înlocuirea modelelor culturale, care             
reflectă stereotipurile de la nivelul societății, la integrarea principiului egalității diversității mai            
ales în educație, cultură, mass media. Valorificarea diversității culturale, etnice, a diferențelor de             

 

 

 

 



 
gen, de vârstă constituie premise pentru dezvoltarea societății și totodată asigură un cadru în care               
relațiile sociale au la bază valori ca toleranța, egalitatea. 

In cadrul proiectului POCU 131213 „Sinergia mediului universitar cu cel economic           
pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și               
știința materialelor (PRACTICE)”, principiul egalității de șanse a fost urmărit în mod explicit             
prin criteriul de selecție a grupului țintă, urmărindu-se un echilibru între studenții de sex feminin               
și cel masculin, participanți la proiect. Selecția grupului țintă în vederea participării la proiect se               
va face pe criteriul performantelor școlare, domeniu profesional, acordându-se acces tuturor           
membrilor grupului țintă, respectând astfel principiile de transparență, egalitate de șanse,           
egalitate de gen, nediscriminare pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie             
socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilități/vulnerabilități. Cel puțin 50          
persoane din grupul țintă vor fi de sex feminin. 
 
 
Capitolul II. Organizarea procesului de selecție a candidaților 
 

Art. 8. Selecția candidaților în vederea participării în proiectul PRACTICE va fi realizată             
de către Comisii de Selecție numite prin Decizia managerului de proiect, pentru programele de              
studii de la facultățile implicate în proiect. 

 
Art. 9. Pentru fiecare facultate participantă la proiectul PRACTICE, Comisiile de           

Selecție sunt propuse de către coordonatorii activități implementare. 
 
Art. 10. Atribuțiile Comisiei de Selecție sunt următoarele: 
� Organizează și coordonează procesul de selecție a studenților asigurând respectarea          

condițiilor procedurale prevăzute în prezenta metodologie. 
� Evaluează studenții care s-au înscris la selecție.  

� Definitivează listele cu studenții selectați, le afișează și rezolvă eventualele contestații           
depuse in termen de 48 de ore de la afișarea clasamentului; 

� Întocmește lista finală cu studenții selecționați. 
 
Art. 11.Calendarul de desfășurare a selecției va fi anunțat la nivelul fiecărui program de              

studii prin mijloace proprii (pagină WEB, e-mail, aviziere). 
 
 

 

 

 

 



 
Capitolul III. Înscrierea la procesul de selecție 

 
Art. 12. Pentru înscrierea la procesul de selecție, aplicații vor completa o Fișă a              

aplicantului (de înscriere, conform Anexei I). 
 
 
 
 
Capitolul IV. Evaluarea candidaților 
  

Art. 13. Selecția se va realiza pe baza fișelor de aplicație depuse de candidați, avându-se               
în vedere, următoarele criterii de departajare: 

● Criteriul eliminator: vor putea fi selectați doar studenții care la data înscrierii în proiect au               
domiciliul în una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României (Nord-Est,             
Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru) și sunt cetățeni UE            
; 

● Criterii de ierarhizare: 
1. Performanțele școlare - media generală (MG) obținută după primii doi ani de studii la              

licență: 
C1 = MG x 8.  

2. Numărul de activități extra-curriculare (AE) la care candidații au participat în primii            
doi de studii. Se au în vedere participări la sesiuni științifice studențești, participări la              
concursuri profesionale, voluntariat, etc. (se vor menționa maxim 5 activități          
relevante): 
C2 = AE x 4. 

 
Punctajul total va rezulta prin însumarea celor două criterii C1 și C2, fiind de maxim               

100 puncte. 
La punctaje egale, departajarea se face după numărul de puncte de credit și dacă e cazul                

după media generală a anului II. 
Dacă în urma selecției grupului țintă nu se obțin minim 50 persoane care au domiciliul în                

mediul rural sau/și minim 50 persoane de sex feminin, se va acorda prioritate în continuare               
acestora categorii. Astfel, se va completa lista cu persoanele din aceste categorii, până la              
atingerea țintelor minimale și se vor elimina din lista de bază (inițială) ultimii clasați care nu                
intră în categoriile vizate.  

 
Art. 14. Selecția este efectuată de către membrii Comisiei de Selecție, pe baza             

documentelor din Anexa II la prezenta metodologie.  
 

 

 

 



 
 
 
Capitolul V. Dispoziții finale 
 

Art. 15. Studenții selectați vor putea fi înscriși în grupul țintă al proiectului (prin              
completarea formularului din Anexa III), în vederea participării la activitățile implementate în            
proiect și vor participa la selecția pentru repartizarea pentru locurile de practică oferite de              
companii. 

 
Art. 16. Studenții selectați pentru a fi înscriși în grupul țintă al proiectului, trebuie să               

declare pe propria răspundere că nu au mai participat în proiecte similare, care să ofere aceleași                
competențe, conform Anexei IV la această metodologie. De asemenea, aceștia vor completa și o              
declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa V). 
 
 
 
 

Data :.......................  
 
 

 
 
 

 
MANAGER PROIECT, 

 
Prof. dr. ing. George Darie 

 
 
 
 

  

 

 

 

 



 
 

ANEXA I 
 

FIŞA APLICANTULUI 

1. NUME ŞI PRENUME: 

2. DOMICILIUL STABIL: 

Mediul: □ Urban □ Rural 

3. DATE DE CONTACT: 

Telefon (mobil): 

E-mail: 

4. UNIVERSITATEA: 
5. FACULTATEA: 
6. DOMENIUL DE STUDII: 
7. SPECIALIZAREA PROGRAMULUI DE STUDII: 
8. MEDIILE GENERALE ALE PRIMILOR DOI ANI DE STUDII: 
 

 

9. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: 
 

10. ABILITĂŢI DE UTILIZARE A CALCULATORULUI: 
 

11. PARTICIPAREA LA ACTIVITATI EXTRACURICULARE (CERCURI     
ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, VOLUNTARIAT, ETC.): 

 

 

 

 

 

ANUL DE 
STUDII 

MEDIA 
GENERALA 

NR. PUNCTE 
CREDIT 

I   
II   

Semnătura student   ..……………………….. 



 
 
 

ANEXA II 
 
 

PROCEDURA PRIVIND SELECTIA STUDENTILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI 
„Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale şi 

viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor 
(PRACTICE)” 

 
 

Etape/documente 
 

Art. 1. Managerul de proiect numește membrii Comisiilor de Selecție a studenților în             
vederea efectuării stagiilor de practică, pregătirii antreprenoriale și consilierii/orientării         
profesionale, la nivelul programelor de studii  

Se va completa documentul: 
 -    Decizie numire comisie de selecție. 

 
Art. 2. Studenții candidați pentru participarea în proiect vor completa Fișa Aplicantului. 
 
Art. 3. Comisiile de Selecție de la nivelul programelor de studii analizează şi verifică              

după caz fișele aplicanţilor și au obligația de a întocmi următoarele documente: 
- Procesul verbal al acțiunii de selecție. 
- Lista finală a studenților selectați. 

 
Art. 4. Echipa de management a proiectului/ coordonatorii implementare activități/          

responsabilii de organizare şi monitorizare a grupului țintă vor întocmi lista finală a studenților              
selectați în grupul țintă, în baza listelor studenților selectați la nivelul programelor de studii. 

 
Art. 5. După încheierea acțiunii de selecție și înscrierea în grupul țintă, studenții acceptați              

vor urma Metodologia elaborată în proiect pentru repartizarea pe locurile de practică oferite de              
companii. 
 
 

MANAGER PROIECT, 
 

Prof. dr. ing. George Darie 
 

 

 

 



 
 

 
ANEXA III 

 
Formularul de înregistrare individuală a participanților 

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 
 

 

Cod SMIS proiect: 131213 

Axă prioritară: Educație și competențe 
Titlu proiect: Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor          
actuale 

şi viitoare ale pieţei muncii în domeniile electric, energetic şi ştiinţa           
materialelor (PRACTICE) 

 
OIR/OI responsabil: OIPOSDRU Sud-Est 
 
Secțiunea A. La intrarea în operațiune 
 
Date de contact:  
 
Nume prenume     ____________________________________________________________ 

Adresa domiciliu   ____________________________________________________________ 

Locul de reședință ____________________________________________________________ 

Telefon ___________________________ e-mail: ___________________________________ 

 
Data intrării în operațiune: _________________________________ 

CNP: _________________________________ 

Zonă:  

          Urban ____ 

 

 

 

 



 
          Rural  ____ 
 
Localizare geografică:  

Regiune: Sud-Est 
Județ: _________________________________ 

Unitate teritorial administrativă: ____________________________________________ 

(municipiu, oraș sau comună de domiciliu/reședință) 

 

Gen: 
           Masculin 

Feminin 

 
Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 
Categoria de Grup Țintă din care face parte:        
_____________________________________________ 

    (angajat, șomer, pers. Inactivă, student) 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  
Angajat  ______________________________________________ 

Angajat pe cont propriu  _________________________________ 

Șomer  ______________________________________________ 

Șomer de lungă durată __________________________________ 

Persoană inactivă (inclusiv copii ante-preșcolari, preșcolari, elevi etc.)_ 

Altă categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare___ 

 
 

 

 

 



 
 
Nivel de educație:  
 

Studii Educație timpurie (ISCED 0) ______________ 
Studii primare (ISCED 1)______________________ 

Studii gimnaziale (ISCED 2)____________________ 

Studii liceale (ISCED 3) _______________________ 

Studii postliceale (ISCED 4) ___________________ 
Studii superioare (ISCED 5) ___________________ 
        (Învățământ superior de scurtă durată – 2 ani) 

Studii superioare (ISCED 6) ___________________ 
       (Studii universitare de Licență) 

Studii superioare (ISCED 7) ___________________ 
       (Studii universitare de Master) 

Studii superioare (ISCED 8) ___________________ 
       (Studii universitare de Doctorat) 

fără ISCED ________________________________ 
 

 

 

Persoană dezavantajată: DA  _____ 

                                               NU  _____ 

 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate        
_____________________________ 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere             
________ 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere              
___ 

 

 

 

 



 
Migranți _____________________________________________________________________ 

Participanți de origine străină    
_____________________________________________________ 

Minorități_____________________________________________________________________ 

Etnie romă  
___________________________________________________________________ 

Alta minoritate decât cea de etnie romă       
_____________________________________________ 

Comunități marginalizate ________________________________________________________ 

Participanți cu dizabilități   
________________________________________________________ 

Alte categorii defavorizate   
_______________________________________________________ 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă ____________________ 

Niciuna din opțiunile de mai sus __________________________________________________ 

 
 
Semnătura participant Semnătura responsabil  

cu înregistrarea participanților 
 

__________________________  __________________________ 

 
 

Data:  ____________________ 
 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire  
la utilizarea și prelucrarea datelor personale. 

 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt prelucrate în 

 

 

 

 



 
niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către nici un 

terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA IV 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

  

 

Subsemnatul (a) ___________________________________________________,   

domiciliat (ă) în__________________ identificat (a) cu CNP______________________,  

cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 292 din Codul Penal,               
declar pe propria răspundere că:  

 

● Nu am mai participat la un alt program similar de sprijinire în tranziția de la școală la                 
viața activă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, care efectuează            
stagii de practică / pregătire antreprenorială / consiliere și orientare profesională, care            
oferă aceleași competențe ca cele din proiectul POCU/626/6/13/131213, pe niciun alt           
proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman           
2014-2020;  
 

● Fac parte din grupul țintă al proiectului cu titlul “Sinergia mediului universitar cu cel              
economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile             
electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE)”, proiect cofinanțat din Fondul          

 

 

 

 



 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară –             
„Educație și Competente”, conform contractului (POCU/626/6/13/131213) nr.       
22266/30.09.2020, implementat de Universitatea POLITEHNICA din București. 

 

Data: Semnătura, 

 

 

 

ANEXA V 

 
Declarația de consimțământ 

 
 
 
 

Subsemnatul/subsemnata ..................................................................................................  

domiciliat(ă) în .........................................., str......................................................, nr........,     

bl............, ap........., județ........................................, având CNP ......................................., student       

beneficiar al proiectului POCU/626/6/13/131213 – Sinergia mediului universitar cu cel          

economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile             

electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE), prin prezenta declar că sunt de acord             

cu utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate, în conformitate cu dispozițiile legale,            

naționale și europene, cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. 

 

 
 

 

 

 



 
 

Data: Semnătura, 

 

 

 

 

 

 


