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I. Cadrul general 

 

1. Cadru legislativ 

 

➢ Contractul de finanțare nr. 26127/10.11.2020; 

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

➢ Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Stagii de practică pentru studenți- 

Regiuni mai puțin dezvoltate”; 

➢ Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

 

 

2. Dispoziții generale 

 Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului țintă în cadrul proiectului 

„Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în domeniul 

tehnologiei informației (PP-TIC)”,  cod SMIS 133115, cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, derulat de către 

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar. 

 Informarea, recrutarea și selecția grupului țintă se desfășoară în cadrul activității A3. 

Organizarea de stagii de practică la operatori economici din sectorul privat și la entități din 

sectorul CDI în vederea facilitării tranziției de la educație la un loc de muncă pentru 350 de 

studenți, mai exact în cadrul subactivității S.A.3.1. Selecția grupului țintă în vederea 

participării la activitățile implementate prin proiect. 

Metodologia elaborată  are scopul de a reglementa modalitatea de atragere și selectare în 

proiect a unui număr de 350 de studenți înmatriculați în anul III la programe de studii de licență 

la una din următoarele facultăți din cadrul Universității POLITEHNICA din București:  

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de 

Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi 

Straine, Facultatea de Stiințe Aplicate. 

 

3. Obiective 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea inserției pe piața muncii a unui 

număr de 325 de studenți din învațământul tehnic superior în domeniul tehnologia informației 

prin sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat, prin 

participarea acestora la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile 

de specializare inteligenta conform SNCDI si prin dobandirea de competențe transversale în 
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vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața 

muncii.  

Obiectivele specifice au în vedere facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă 

prin sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea a 65 de parteneriate sustenabile de colaborare cu 

sectorul privat și actori din sectorul CDI, prin organizarea de stagii de practică și prin suportul 

acordat în organizarea de stagii de practică la entități economice din state membre ale Uniunii 

Europene (OS1), creșterea ratei de participare a studenților la programe de pregătire practică și 

a numărului absolvenților de invățământ tertiar universitar care își găsesc un loc de muncă 

și/sau iși continuă studiile, prin participarea a 325 de studenți la activități de învățare la un 

potential loc de munca (OS2), creșterea calității ofertei educaționale în corelație cu necesitățile 

pieței muncii și îndrumarea grupului țintă în vederea dezvoltării de competențe profesionale și 

transversale, cu scopul creșterii sanselor de angajare, prin organizarea și implementarea a doua 

programe de învățare specifice (program de antreprenoriat acreditat, servicii de consiliere și 

orientare profesională) și prin optimizarea ofertei educaționale (OS3). 

 

II. Grupul ţintă al proiectului 

 

In conformitate cu cererea de finanţare aprobată, grupul tinta este format din persoane care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

• sunt studenţi înregistraţi în sistemul naţional de învăţământ şi urmează 

cursurile Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, la una dintre 

facultățile: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia 

Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de 

Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de 

Științe Aplicate. 

• nu au beneficiat de finanțare din alte proiecte cofinanțate din Fondul 

Social European;  

• sunt înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în cadrul 

UPB la una din cele cinci facultăți menționate anterior; 

• au domiciliul în momentul înscrierii 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; 

• sunt cetățeni UE; 

• sunt de acord să facă parte din grupul ţintă al proiectului. 

 

Proiectul „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în 

domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)” are un grup țintă format din 325 de studenți, dintre 

care 50 cu domiciliul în mediul rural.  

Pentru că există riscul ca pe parcursul derulării proiectului anumiți studenți să 

renunțe din motive obiective la calitatea de Grup Țintă în cadrul proiectului cu ID 133115, 
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în vederea atingerii indicatorilor asumați prin proiect, se va avea în vedere selectarea unui 

grup țintă constituit din 350 de studenți. 

Studenții care vor deveni membri ai grupului ţintă în cadrul proiectului anterior 

menționat vor avea obligativitatea participării la următoarele activități din cadrul proiectului:  

✓ S.A. 3.2. Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică pentru 325 de 

studenți; 

✓ SA 4.1 Formarea competențelor antreprenoriale ale studenților din grupul țintă 

prin participarea la un program de formare antreprenorială (curs acreditat) și 

întreprinderi simulate; 

✓ S.A.4.2 Dezvoltarea și implementarea unor servicii de consiliere și orientare 

profesională axate pe dobândirea de competențe transversale în rândul 

grupului țintă necesare facilitării tranziției la piața forței de muncă- SCOP. 

 

A. Asigurarea egalităţii de şanse în cadrul procesului de selecţie a grupului ţintă 

 

Pe toată perioada de derulare a proiectului inclusiv în procesul de recrutare și selecție a 

grupului țintă se va promova egalitatea de șanse, nediscriminarea și incluziunea socială, fără a 

se face  nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, 

etnie, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu ce ar 

avea ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinţei sau exercitării în 

condiţii de egalitate a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii 

ale vieții publice. Prin metodologia de selecție a grupului țintă se va asigura accesul egal al 

studenților în proiect conform principiului egalităţii de şanse. Astfel, se doreşte ca în activităţile 

proiectului să fie angrenaţi studenţii care au dovedit interes pentru dezvoltarea lor personală, 

asigurând în acest fel premisele atingerii obiectivelor proiectului. 

 

B. Asigurarea nediscriminarii in procesul de recrutare si selectie a grupului tinta 

 

Proiectul este menit sa ajute la facilitarea insertiei studentilor pe piata muncii (inclusiv 

a categoriilor dezavantajate de persoane precum minoritati de etnie roma, studenti din mediul 

rural, netraditionali etc.), cu domiciliul in regiunile mai putin dezvoltate, prin oferirea mai 

multor posibilitati de alegere individuala, mai multa demnitate, autonomie si creativitate pentru 

indivizi. Atat in procesul de identificare/ recrutare cat si in procesul de selectie a grupului tinta 

se va respecta principiul nediscriminarii asa cum este definit de OG 137/2000 promovand 

tratamentul egal, fara nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de 

nationalitate, rasa, etnie, limba, nediscriminare religie, categorie sociala, convingeri, gen, 
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orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la 

categorii defavorizate, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, 

inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului 

si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. Astfel, vor beneficia de 

asistenta oferita de proiect 350 de studenti (din care minim 50 din mediul rural).  

 

 

III. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție a grupului țintă 

  

1. Organizarea și desfășurarea procesului de recrutare a grupului țintă 

Informarea, conștientizarea și recrutarea grupului ţintă se va desfăşura începând cu luna 

decembrie 2020 și se va finaliza în luna mai 2021. Procesul de informare, conștientizare și 

recrutare a grupului ţintă va fi realizat de Mentorii GT, cu sprijinul Responsabililor de 

organizare si monitorizare GT si al Coordonatorilor implementare activitati, si va consta in 

organizarae de  întâlniri cu studenţii (întâlniri de grup) pentru a le prezenta avantajele înscrierii 

în proiect. Pe durata întâlnirilor, experții vor prezenta obiectivele proiectului, activităţile în care 

vor fi implicaţi studenţii şi rezultatele previzionate, precum si alte informatii suplimentare la 

solicitarea participantilor. 

În prima etapă se vor realiza sesiuni/întâlniri de informare/conștienitzare/recrutare a 

potențialului public țintă. În cadrul acestor sesiuni se va asigura transparența informațiilor și 

a vizibilității privind oportunitățile oferite studenților prin participarea la activitățile 

dezvoltate în proiect (stagii de practică, programul de formare antreprenorială certificat, 

serviciile de consiliere și orientare în carieră, acordarea de premii, etc), condițiile necesare 

pentru înscrierea și participarea în calitate de grup țintă și oferirea posibilității de a adresa 

întrebări pentru lămurirea eventualelor neclarități pe care aceștia le pot avea (furnizarea de 

informații specifice sau aspecte care nu au fost menționate).   

Pe parcursul fiecărei întâlniri face-to-face, Mentorii GT vor întocmi o lista de prezenta 

a studenților participanți (Anexa 1). În cazul organizării sesiunilor de informare în mediul 

online, se va atașa lista de prezență generată automat de platforma MS Teams, precum și Print 

Screen-uri de pe parcursul întâlnirii.  

Responsabilii de organizare si monitorizare GT se vor asigura că persoanele interesate 

vor putea obține informații generale și specifice despre proiect din următoarele surse: 

Pagina web dedicată proiectului din cadrul website-ului oficial al UPB 

www.pptic.upb.ro , unde vor fi postate informații despre condițiile de înscriere, de eligibilitate, 

de evaluare, documentele necesare pentru înscriere/conținutul dosarului, data demarării 

înscrierii și selecției, modalitatea de înscriere, data limită de înscriere, data la care se va afișa 

rezultatele procesului de selecție conform (Anexe 2-Calendar de selecție a grupului țintă 

studenți); 

http://www.pptic.upb.ro/
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• Website-urile oficiale ale celor 5 facultăți din cadrul carora se vor selecta studentii (Facultatea 

de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și 

Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea 

de Stiințe Aplicate); 

• Adresă e-mail proiect pptic@upb.ro; 

• Conferința de lansare a proiectului; 

• Materiale informative/de promovare diseminate în cadrul proiectului; 

• Afișe expuse în locuri vizibile din campusul universitar UPB; 

• Orice alte metode de informare considerate necesare pentru o informare optima a potentialului 

grup tinta. 

 

2. Înscrierea potențialului grup țintă (înscrierea candidaților în procesul de selecție) 

Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații vor  depune un dosar de candidatură la 

secretariatele facultăților unde sunt înmatriculați ca studenți (sau vor transmite prin e-mail la adresa 

oficială a proiectului pptic@upb.ro), care va conține următoarele documente: 

• Fișa aplicatului/ Cerere înscriere în proiect -Anexa 3 

• Copie după cartea de identitate (CI); 

• Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal se va completa la 

sediul facultăților - Anexa 4  

• Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări cu privire la neparticiparea 

anterioară la programe similare - Anexa 5  

Menționăm faptul că Anexa  3 -  Fișa aplicatului/ Cerere înscriere în proiect, Anexa 4 - 

Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal se va completa la sediul 

facultăților și Anexa 5  - Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări cu privire 

la neparticiparea anterioară la programe similare se vor putea descarca și de pe www.pptic.upb.ro 

Dosarul astfel completat se depune la secretariatul facultății unde este înscris studentul sau se 

va transmite prin e-mail la adresa oficială a proiectului pptic@upb.ro până la data limită pentru 

înscriere mentionată in Anexe 2 - Calendar de selecție a grupului țintă, publicate/afișate pe pagina web 

a proiectului din cadrul website-ul oficial al UPB și website-urile facultăților de unde aparține publicul 

țintă vizat. 

 Menționăm faptul că Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5 vor fi puse la dispoziția studenților interesați 

să participe la procesul de selecție a grupului țintă pentru proiectul cu ID 133115 și la secretariatele 

facultăților implicate în proiect (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, 

Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi 

Straine, Facultatea de Stiințe Aplicate). 

 Studenții care au transmis dosarul de candidatură in format electronic și vor fi selectați ca 

membri ai GT vor aduce documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură în original la secretariatele 

facultăților ulterior finalizării procesului de selecție. 

mailto:pptic@upb.ro
http://www.pptic.upb.ro/
mailto:pptic@upb.ro
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3. Evaluarea și ierarhizarea candidaților 

La încheierea perioadei de depunere a dosarelor se va organiza procesul de evaluare și 

ierarhizare a candidaților. Evaluarea și ierarhizarea este realizată de Comisia de evaluare a dosarelor și 

soluționare a contestaților (ANEXA 6), numită de către Rectorul Universității Politehnica din București 

pentru fiecare din cele cinci facultăți implicate în proiect. Această comisie are rol de evaluare a 

dosarelor și de rezolvare a contestațiilor și va fi formată din minim 3 experți din cadrul proiectului și 

un secretar. 

Principalele atribuții ale comisiei de selecție și evaluare sunt: 

 

• evaluarea dosarelor de selecție depuse în termen; 

• centralizarea informațiilor evaluării și întocmirea „Procesului verbal de evaluare a 

participanților la etapa de selecție (ANEXA 7) pentru fiecare facultate implicată în proiect – 

rezultate preliminare”; 

• soluționarea eventualelor contestații; 

• centralizarea informațiilor evaluării și întocmirea „Procesului verbal de evaluare a 

participanților la etapa de selecție (ANEXA 8) pentru fiecare facultate implicată în proiect – 

rezultate finale”. 

Membrii comisiei de selecție vor respecta criteriile stabilite prin prezenta metodologie de 

selecție, vor păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal și vor respecta termenele stabilite. 

 

În procesul de selecție se va ține cont de ordinea solicitării de înscriere, cu respectarea 

criteriilor de eligibilitate, data depunerii dosarului de înscriere și se va realiza pe baza criteriului 

de performanță școlară/în activitatea de învățare (media anilor I și II de studiu), dar în același 

timp, vor avea prioritate studenții care au domiciliul în mediul rural în măsura în care 

îndeplinesc criteriile de selecție stabilite prin proiect. 

În situația în care din motive obiective, unii studenţi selectaţi renunţă, înainte de 

finalizarea proiectului sau nu respectă condițiile de menținere în proiect se vor selecta 

suplimentar alţi studenţi până la completarea numărului de 350 de locuri. 

 

În vederea derulării în condiții optime a procesului de selecție a grupului țintă, mentorii 

GT vor solicita la secretariatul facultății căreia îi sunt repartizați, toate informațiile necesare 

parcurgerii ficărui criteriu de selecție, inclusiv situația școlară aferentă anilor I și II de studiu. 

Selecţia propriu-zisă va consta în selecționarea, dintre studenții care și-au depus 

candidatura, a acelora care respectă condițiile de eligibilitate din prezenta metodologie, mai 

ales în cazul în care numărul studenților care doresc să participe în proiect este mai mare de cei 

350 de membri GT vizați a fi selectați. 
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Numărul de studenți înscriși în grupul țintă provenit de la fiecare facultate implicată în 

proiect va fi direct proporțional cu numărul de studenți înscriși în anul al III-lea la facultățile 

respective. Menționăm faptul că în situația în care numărul de locuri disponibile alocate unei 

facultăți nu vor fi ocupate, acestea vor fi alocate celorlate facultăți implicate în proiect unde 

există mai multe dosare de candidatură. 

Pornindu-se de la exprimarea candidaturilor studenților privind participarea la 

activitățile proiectului, în urma desfașurării unei campanii de informare și conștientizare în 

rândul publicului țintă (studenți înmatriculați în anul III de studiu la facultățile vizate prin 

proiect), după ce în prealabil le vor fi făcute cunoscute condițiile de participare și obligațiile ce 

le revin, selecția GT va fi realizată pe baza criteriului de performanță în activitatea de învățare. 

Studenții care provin din mediul rural vor avea prioritate, în măsura în care îndeplinesc criteriile 

de eligibilitate stabilite prin proiect. Se urmărește includerea în grupul țintă al proiectului a 

minimum 50 de studenți care au domiciliul în mediul rural. 

În cadrul fiecărei facultăți, se va constitui o comisie de selecție care va analiza 

documentele din Dosarele de candidatură depuse de studenți. 

Comisiile de selecție, pentru fiecare facultate implicată în proiect, vor fi formate din 

minim 3 membri. 

Comisiile de selecție constituite la nivelul fiecărei facultăți vor efectua selecția 

studenților în vederea înregistrării acestora în GT, parcurgând următoarele etape: 

1. Selectarea, dintre studenții care și-au depus candidatura, a acelora care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate menționate în prezenta metodologie; 

2. Ordonarea descrescătoare  a studenților care au domiciliul în mediul rural, în 

funcție de  media aritmetică a mediilor anilor de studiu I și II. Studenții care 

provin din mediul rural vor avea prioritate în măsura în care îndeplinesc 

criteriile de selectie și eligibilitate stabilite prin proiect și menționate în 

prezenta metodologie. La fiecare facultate se vor selecta studenți din mediul 

rural proporțional cu numărul studenților din anul III de la acea facultate. 

3. Reordonarea descrescătoare, după media aritmetică a anilor de studiu I și II, a tuturor 

studenților eligibili rămași, după selectarea celor din mediul rural, dintre cei care și-

au depus candidatura. Dintre aceștia, se vor selecta descrescător studenți până la 

atingerea grupului țintă asumat prin proiect, de către comisia de selecție, 

proporțional cu numărul studenților din anul III din fiecare facultate. 

4. Publicarea, pe website-ul UPB/website-urile facultăților participante în proiect, a 

proceselor verbale care cuprind listele provizorii cu studenții selectați pentru fiecare 

facultate vizată în proiect; 

5. Rezolvarea eventualelor contestații în maximum 2 zile lucrătoare și publicarea pe 

website-ul UPB/website-urile facultăților a proceselor verbale care cuprind listele 

finale cu studenții selectați pentru a face parte din GT al proiectului.  

Constituirea grupului țintă 
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Comisiile de selecție vor completa Procesul verbal de selecție a grupului țintă – rezultate 

preliminare (Anexa 7), care va cuprinde candidații selectați pentru fiecare facultate implicată în proiect. 

De asemenea, se va întocmi un Raport preliminar referitor la întregul proces de selecție a grupului țintă 

din cadrul proiectului. Atât Procesele verbal- rezultate preliminare cât și Raportul preliminar referitor 

la întregul proces de selecție a grupului țintă vor fi publicate pe pagina web adresată proiectului 

integrate in site-ul oficial al Beneficiarului www.upb.ro și pe site-urile facultăților implicate în proiect. 

Imediat după publicarea rezultatelor, se pot trimite eventuale contestații care vor fi primite și 

soluționate în maximum 48 de ore de la termenul limita de depunere a contestatiilor.  

În urma procedurii de selecție, fiecare aplicant se va încadra în una dintre următoarele categorii: 

o admis (în limita locurilor disponibile); 

o rezervă (aplicanți care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și au completat 

documentele necesare pentru înscriere, dar care nu se află, în urma evaluării dosarelor, pe unul dintre 

locurilor disponibile); 

o respins (această listă cuprinde aplicanți care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate 

sau care nu au depus documentația completă pentru înscriere). 

Trecerea de pe lista cu aplicanți „rezervă” pe lista cu aplicanți „admiși” se face pe măsura 

eliberării locurilor pe această din urmă listă, ca urmare a cererilor de retragere din grupul țintă. 

După rezolvarea eventualelor contestații, se vor comunica și publica pe site-uirile facultăților 

si site-ul Universității Politehnica din București, rezultatele finale prin completarea „Proceselor verbale 

de selecție a grupului țintă – rezultate finale” – (Anexa 8) la nivelul fiecărei facultăți implicate în proiect 

și a Raportului final referitor la întregul proces de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului. 

 

IV. Înregistrarea grupului țintă din cadrul proiectului 

După afișarea proceselor verbale care cuprind listele finale cu studenții selectați pentru a face 

parte din GT al proiectului, mentorii GT vor contacta fiecare student selectat în vederea completării 

tuturor documentelor din Dosarul de înscriere, necesare pentru înregistrarea acestuia în GT al 

proiectului. Un student se consideră înregistrat în GT dacă a fost selectat, dacă a completat corect și a 

adus în original la secretariatele facultăților următoarele documentele:  

 

1. Fișa aplicatului / Cerere înscriere în proiect – Anexa 3; 

2.  Copie a actului de identitate; 

3.          Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal se va completa 

la sediul facultăților - Anexa 4; 

4.  Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări cu privire la 

neparticiparea anterioară la programe similare - Anexa 5; 

5.   Adeverintă de student elibertată de secretariatul facultății; 

6. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 

POCU 2014-2020 – Anexa 9 (Anexa 8 la Manualul Beneficiarului) - se va putea descărca și de pe 

pagina web www.pptic.upb.ro a proiectului. 

http://www.upb.ro/
http://www.pptic.upb.ro/
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V. Dispoziții finale 

Întreg procesul de înregistrare  a grupului țintă se va derula sub atenta indrumare a Mentorilor 

GT, a coordonatorilor implementare activități și a responsabililor organizare și monitorizare GT. 

Ulterior derulării procesului de înregistrare pentru fiecare membru din grupul țintă se va încheia 

Acordul Tripartit între Universitatea Politehnica din București -student – partenerul de practică
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ANEXA 1 – Listă de prezență participanți sesiuni informare 

Listă de prezență participanți sesiune de informare din data de ........................ 

Locația.................................. 

Nr.
crt 

Nume/Prenume Denumire facultate Seria/Grupa Adresa de email Nr. de telefon Semnătura 

1.       

2.       

3.       

 
*- În situația în care sesiunile de informare cu publicului țintă vizat se vor desfășura în mediul virtual, se va face export cu baza de date a 
participanților din platforma electronică în cadrul căreia este organizată respectiva sesiune de informare; 
  - Se vor atașa printscreen-uri din timpul derulării evenimentului; 
  - La începutul fiecărei sesiuni de informare se va solicita acordul de utilizare a datelor personale în vederea promovării proiectului și se va cere 
acordul privind înregistrarea sesiunii de informare, cei care nu sunt de accord având posibilitatea delogării de la sesiune.  
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ANEXA 2 – CALENDAR DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ   

 
A. Calendarul selecției și înscrierii în grupul țintă al proiectului 

 

 
 
 

Nr. crt. Data/Perioada Etapa 

1. 01.04.2021 – 21.04.2021 

Depunerea dosarelor de candidatură de către 
studenții din anul III de al Facultpțile de  pentru a fi 
selectați ca grupțintă în cadrul proiectului cu ID 
133115 

2 22.04.2021 – 27.04.2021 Evaluarea dosarelor înregistrate în competiție  

3 27.04.2021 
Afișarea rezultatelor preliminare de selecției pe 
website-urile facultăților și pe site-ul universității 

4 
27.04.2021 – 28.04.2021, ora 

16.00 
Depunerea contestațiilor 

5 28.04.2021-29.04.2021 
Soluționarea contestațiilor și afișarea listelor finale 
ale procesului de selecție 

6 05.05.2021 – 10.05.2021 
Depunerea tuturor documentelor și înscrierea în GT 
a studenților selectați 
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ANEXA 3 – Fișa aplicatului/ Cerere înscriere în proiect 

FIȘA APLICANTULUI  

➢ NUME, PRENUME: 

➢ DOMICILIUL/RESEDINȚA: 

➢ DATE DE CONTACT: 

o Telefon (mobil) : 

o E-mail: 

➢ FACULTATE: 

➢ AN de STUDIU: 

➢ DOMENIUL DE STUDII: 

➢ SPECIALIZAREA PROGRAMULUI DE STUDII: 

➢ DENUMIRE ENTITATE ECONOMICĂ LA CARE SE DOREȘTE EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ:  

➢ MOTIVAȚIA PENTRU DOBÂNDIREA DE NOI COMPETENȚE SI ABILITÃȚI ANTREPRENORIALE: 

➢ OPȚIUNI PRIVIND CARIERA: 

*Toate câmpurile sunt obligatorii! 

Subsemnatul/a, ..................................................................., am luat la cunoștință cu 

interes de oportunitățile pe care le oferă proiectul cu titlul „Pregărire profesională și practică 

pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, ID 

133115, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014 – 2020. Astfel, îmi manifest dorința de a participa la activitățile propuse prin 

proiectul care vizează derularea stagiului de pregătire practică la o entitate economică de 

profil, dobândirea de aptitudini antreprenoriale și dezvoltarea competențelor socio-

emoționale în vederea facilitării tranziției către piața muncii. 

Data:                                                                                                               Semnătura 
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ANEXA 4  – Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal 

 
 
 

 
DECLARAŢIE 

 

 
 

Subsemnatul/a (nume, prenume), ……….…………………………………………………, îmi exprim acordul 

cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Universitatea 

POLITEHNICA din București, conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere 

în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) cu modificările și completările ulterioare, în 

cadrul proiectului cu titlul  „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor 

industriei în domeniu tehnologiei informației (PP-TIC) ”, ID 133115. 

 

 
 

Data:     Semnătura, 
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ANEXA 5 – Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări  

 

DECLARAŢIE  

PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI  

 

Subsemnatul(a) .........................................................................................................., 

domiciliat în ............................................................................................................................., 

posesor al BI/CI, seria ......... nr. ........................, eliberat de .................................................., la 

data ........................., CNP ......................................., telefon ..............................., email 

............................................., în calitate de beneficiar al proiectului „Pregărire profesională și 

practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, 

finanţat prin Fondul Social European, cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod Penal1 cu 

privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere faptul că nu am mai participat la un 

alt proiect finanțat din fonduri nerambursabile, cu aceleași activități precum cele din proiectul 

cu titlul: „Pregărire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în 

domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”- Cod MySMIS: 133115. 

De asemenea, mi s-au adus la cunoștință drepturile și obligațiile care decurg din 

participarea la activitățile proiectului anterior menționat și subscriu pentru acestea. 

 

Data:          Semnătura, 

 

 

 

 
1 Art. 326 Falsul în declaraţii - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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ANEXA 6 – Decizie privind constituirea comisiei de evaluare a dosarelor și 
soluționare a contestaților 

 

DECIZIE 

privind constituirea comisiei de evaluare a dosarelor și soluționare a 

contestațiilor 

 
Având în vedere: 

• prevederile contractului de finanțare nr. 26127/10.11.2020, 

• prevederile Metodologiei de selecție a grupului ţintă al proiectului cu titlul „Pregărire 

profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei 

informației (PP-TIC)”, cod 133115, 

Rectorul Universității POLITEHNICA din București, Mihnea COSTOIU, confirmat prin 

Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5282/18.11.2019, 

 
DECIDE: 

 
Art. 1 Se numește comisia de evaluare a dosarelor și de selecție a grupului țintă format din 
studenți în anul III  în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, 
Facultății de Automatică și Calculatoare, Facultății de Transporturi, Facultății de Inginerie în 
Limbi Straine, Facultății de Științe Aplicate ( în special cei dezavantajați și care provin din 
grupuri vulnerabile, cu accent pe cei din mediul rural și studenți netradiționali care au 
domiciliul în una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României), după cum urmează: 
 

1.                                          Președinte 
2.                                                                  Membru 
3.                             Membru 
4.                                                                                                   ……………… 
5.                                                                                                   ………………. 
6.                             Secretar 
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Art. 2 Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor privind procesul de selecţie a 
grupului țintă format din studenții vizați de proiectul menționat la Art. 1, după cum urmează: 
 

1.                              Președinte 
2.                              Membru 
3.                              Membru 
4.                                                                                                    …………….. 
5.                                                                                                    ……………… 
6.                                          Secretar 

 
 
Art. 3 Atribuțiile comisiilor de evaluare și selecție a grupului țintă și de soluționare a 
contestațiilor privind procesul de selecţie a studenților (numite la Art. 1 și Art. 2) sunt: 

 
- verificarea dosarelor studenților depuse în conformitate cu prevederile Metodologiei 
de selecție a grupului ţintă al proiectului cu titlul „Pregărire profesională și practică 
pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, cod 
133115,; 
- evaluarea fiecărui student conform Metodologiei de selecție și criterile din Ghidul 
Solicitantului; 
- întocmirea și semnarea procesului verbal însoţit de lista provizorie cu studenții admişi 
pentru înscrierea în proiectul menționat la Art. 1 al prezentei decizii; 
- soluționarea eventualelor contestații depuse de studenți conform prevederilor 
Metodologiei de selecție a grupului ţintă al proiectului; 
- întocmirea și semnarea procesului verbal însoţit de lista finală cu studenții admişi 
pentru înscrierea în proiectul menționat la Art. 1 al prezentei decizii. 

 
 
Art.  4 Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de comisiile menționate la Art.1 și Art.2. 

 
 

 

Mihnea COSTOIU 

Rector 
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Manager proiect 

COSTEA Ilona 
 
 
 
 
 
 
Responsabil juridic 

MANTEA-STĂNESCU Flavia Adina 
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ANEXA 7 – Procesul verbal de selecție a grupului țintă- rezultate preliminare 

Procesul verbal de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului „Pregărire profesională și 

practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-

TIC)” - rezultate preliminare 

Încheiat astăzi ......................, cu ocazia verificării și evaluării dosarelor de candidatură a 

studenților din cadrul Facultății de ..........................................care intenționează să fie selectate în 

grupul țintă al proiectului „Pregărire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în 

domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, Cod SMIS 133115. 

Comisia de selecție, numită în baza Deciziei nr. ................/, este compusă din: 

 

1. ......... Președinte 

2. ........ . Membru 

3. .............. Membru 

4. ........... Membru 

5. ............... Membru 

6..................  Secretar 

 

A procedat astăzi, ......................, la verificarea și evaluarea dosarelor depuse de candidați 

pentru selecţia grupului țintă al proiectului „Pregărire profesională și practică pentru a răspunde 

cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, Cod SMIS 133115, conform 

anunţului din data de .................... 

Menţionăm că până la închierea perioadei de înscriere (.....................) s-a înregistrat un număr 

de ....... cereri de retragere din grupul ţintă al proiectului. Prin urmare, s-a ajuns la un număr de ....... 

de locuri disponibile pentru această etapă de selecţie. 

Alocarea locurilor s-a realizat pe baza opţiunilor manifestate de către studenţi, ţinând seama 

de următoarele criterii de selecție:  

• sunt studenţi înregistraţi în sistemul naţional de învăţământ şi urmează 
cursurile Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti din cadrul facultății de 
............................ 

• nu au beneficiat de finanțare din alte proiecte cofinanțate din Fondul Social 
European;  

• sunt înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în cadrul UPB; 
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• au domiciliul în momentul înscrierii 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; 

• sunt cetățeni UE; 

• sunt de acord să facă parte din grupul ţintă al proiectului; 

• situația școlară din primii doi ani de studiu. 
 

Președintele comisiei de selecție a grupului țintă informează că au fost depuse spre verificare 

......... dosare ale candidaților în vederea ocupării locurilor anunţate disponibile în cadrul proiectului 

„Pregărire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei 

informației (PP-TIC)” 

 Situația verificării dosarelor depuse și a rezultatelor preliminare este prezentată în tabelul de 

mai jos: 

 

Nr. crt.  

Nume și prenume 

 

Rezultat 

1.   Admis/Respins 

2.    

3.    

4.    

 
Candidații selectați și admiși în grupul țintă, se vor prezenta la secretariatul facultății in perioada 

....................,interval orar................. pentru a semna/aduce documentele de înregistrare în grupul țintă 

al proiectului „Pregărire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul 

tehnologiei informației (PP-TIC)” conform celor menționate în cadrul Metodologie de selecție a 

grupului țintă. 

 

Întocmit, 

Secretar comisie: ............... 

 

Comisia de selecție: 

 

Președinte: …………………… 

 

Membrii: …………………………... 

                   ........................... 
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 ANEXA 8 – Procesul verbal de selecție a grupului țintă- rezultate finale 

PROCES – VERBAL de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului „Pregărire profesională și 

practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)” - 

Rezultate finale 

Încheiat astăzi ..............., cu privire la evaluarea contestațiilor din urma afișării rezultatelor 

preliminare în cazul selecției grupului țintă al proiectului proiectului „Pregărire profesională și practică 

pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, Cod SMIS 

133115. 

În urma etapei de contestație, Comisia a constatat că nu au fost depuse contestații/au fost 

depuse contestații în urma afișării rezultatelor preliminare ale procesului de selecției organizat privind 

participarea la proiectul „Pregărire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în 

domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, Cod SMIS 133115. 

 

În urma selecției, rezultatele finale sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. crt.  

Nume și prenume 

 

Rezultat 

5.   Admis/Respins 

6.    

7.    

 
Candidații selectați și admiși în grupul țintă, se vor prezenta la secretariatul facultății in perioada 

................... pentru a semna documentele deînregistrare în grupul țintă al proiectului „Pregărire 

profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-

TIC)”. 

Întocmit, 

Secretar comisie: ...............  

Comisia de selecție: 

Președinte: …………………… 

Membrii: …………………………... 

                   ........................... 

                      .................... 
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ANEXA 9 

(ANEXA 8 din Manualului beneficiarului POCU 2014-2021) 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 133115 

Axă prioritară: Educație și competențe 

Titlu proiect:  Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în 

domeniul        tehnologiei informației (PP-TIC) 

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU Sud-Muntenia 

 

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: ……………………………………….. 

Județ:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativă: ………………. 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 
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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:                …………………. 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lungă durată 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

Alta 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)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 
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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:      Data: 

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

 

 

Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune   

 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 

 

Situația pe piața forței de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 

 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 
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 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de 
participant 

 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de 
participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de 
participant 

 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 
participant 

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

 

Studii primare (ISCED 1) 

 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

 

Studii liceale (ISCED 3) 

 

Studii postliceale (ISCED 4) 
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Studii superioare (ISCED 5)  

 

Studii superioare (ISCED 6) 

 

Studii superioare (ISCED 7) 

 

Studii superioare (ISCED 8) 

 

     Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 

 

 

 

Secțiunea C. Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

 

- Persoană care are un loc de muncă  

 

- Persoană care desfășoară o activitate independentă 

 

- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit 

 

- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 
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 - Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă  

 

- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă 

 

- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă  

 

- Altă situație: ...................................................... 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU  

 

Da  

 

Nu 

 

- Denumire: 

- Adresa: 

- Județ: 

- Localitate: 

- Telefon: 

- Fax: 

- Email: 

- Website: 

- Cod unic de înregistrare fiscală: 

- Dată intrare în operațiune: 

- Dată ieșire din operațiune: 

 
 
 
 
 
 
Semnătura responsabil cu înregistrarea 

participanților 
     …………………… 
     Data: 
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