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1. SCOP
Scopul elaborării acestei proceduri este de a stabili cadrul unic și explicit de evaluare şi
selecţie a studenţilor în cadrul proiectului “Învață din practică! - INDIP”
POCU/90/6.13/6.14/107439, Cod SMIS 107439.
Activitatea de selecție a membrilor grupului țintă este corelată cu necesitatea îndeplinirii
indicatorilor prestabiliţi de rezultat, asumați în cadrul proiectului:
Valoare
referință
Denumire indicator
(nr.)
Cursanţi/ studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant

180

Cursanţi/Studenţi/cercetători etc., care îşi găsesc un loc de muncă, la încetarea calităţii
de participant

110

Cursanţi / Studenţi/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea
calităţii de participant

23

2. CADRUL GENERAL
Obiectivul general al proiectului “Învaţă din practică! INDIP” vizează dezvoltarea resurselor
umane prin îmbunătăţirea utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, crearea de medii de
practică în cadrul universităţii şi creşterea accesului la activităţi de învăţare și perfecționare la un
potenţial loc de muncă (stagii de practică), care să faciliteze inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor
de studii terţiare, pentru un număr de 250 studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ
(licenţă şi master).
Proiectul INDIP vizează realizarea de investiţii în domeniul educaţiei, în vederea dobândirii
de noi competenţe prin: îmbunătăţirea accesibilităţii la informații noi, a utilizării şi a calităţii
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi crearea de medii de practică în cadrul universităţii, în
parteneriat cu angajatorii.
Astfel, proiectul INDIP contribuie concret şi coerent la realizarea obiectivului major al
Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 care reprezintă dezvoltarea resurselor umane
prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea
ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea șomajului în rândul tinerilor, a sărăciei şi a excluziunii
sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale şi de sănătate.
Proiectul vizează creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar care îşi
găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă,
întrucât prin activităţile şi rezultatele acestuia se pune accent pe sectoarele economice cu potential
competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
(Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Turism şi ecoturism). De asemenea, proiectul INDIP
vizează creşterea ratei de participare a studenţilor la programe de învăţare la locul de muncă (stagii
de practică) în cadrul parteneriatelor nou înfiinţate şi dezvoltate care să faciliteze inserţia pe piaţa
muncii a absolvenţilor de studii terţiare.
Derularea stagiilor de practică de către membrii grupului țintă (GT) în cadrul unor firme gazdă
de practică identificate prin proiect are o contribuţie semnificativă în ceea ce priveşte dobândirea
competenţelor şi abilităţilor, întrucât studenţii şi masteranzii au posibilitatea de a câştiga experienţă
profesională şi valoare adăugată reală intrând în legătură directă cu specialiştii, interacţionând cu
aceştia, observând şi participând activ în cadrul echipelor de lucru de la nivelul firmelor gazdă de
practică. De asemenea, prin intermediul Laboratorului de dezvoltare a competenţelor digitale 3

Învaţă din practică!, ce va fi creat prin proiect, membrii GT vor desfăşura activităţi de tipul
întreprindere simulată şi vor deprinde o serie de noi competenţe digitale, punând accentul pe
echipamente, programe software şi aplicaţii folosite de către principalii angajatori de pe piaţa muncii.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Activitatea de practică a studenților și masteranzilor este reglementată de:
- Cererea de finanțare aferentă Contractului de finanțare nr. 54006 din 24.07.2018;
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul MECT nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de
practică - studii universitare de licenţă şi de masterat și a Convenției-cadru privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și
masterat;
- Recomandarea 2006/961/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la
mobilitatea transnaţională în cadrul Comunităţii Europene în scopul învăţământului şi al
formării profesionale: Carta europeană a calităţii pentru mobilitate;
- Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului 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.

4. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ
Selecţia GT va respecta principiului egalitaţii de şanse şi nediscriminarii şi se va realiza fără
condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
Procesul de selecție a grupului țintă se poate derula în una sau mai multe etape, în funcție
de necesități, pentru a asigura atingerea indicatorilor și rezultatelor proiectului.
Participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la activităţile proiectului va fi asigurată printro selecţie atentă a GT în raport cu procentul distribuit pe sexe. Egalitatea de gen va fi promovată și
în cadrul website-ului proiectului, precum şi prin intermediul altor canalele (instrumente) de
promovare şi informare. Grupul ţintă al proiectului va include persoane din mediul rural și din mediul
urban.
Prin activităţile propuse, proiectul INDIP vizează concret tema orizontală Utilizarea TIC şi
contribuţia la dezvoltarea de competenţe digitale. Astfel, practica de specialitate a studenţilor din
grupul țintă include oportunităţi frecvente de utilizare a competenţelor digitale dobândite în diverse
contexte de învăţare, punând accentul pe echipamente, programe software şi aplicaţii folosite de
către principalii angajatori de pe piaţa muncii.
Prin Proiectul INDIP este asigurată contribuţia la următoarele temele secundare:
Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, Inovare
socială şi Nediscriminare. Concret, prin dezvoltarea Centrului de Evaluare şi înfiinţarea Laboratorului
de dezvoltare a competenţelor digitale - Învaţă din practică! se va putea introduce la nivelul
universităţii un nou curs de care să beneficieze generaţiile viitoare de studenţi ai universităţii.
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Cei 250 de membri ai grupului ţintă vor fi implicaţi direct în următoarele subactivităţi:
3.1 Selecţia grupului ţintă;
3.3 Monitorizarea grupului ţintă;
4.1 Adaptarea instrumentarului si a materialelor specifice de consiliere, analiza nevoilor
specifice si alcătuirea dosarului personal;
4.2 Organizarea si susținerea de activităti de consiliere si orientare profesională individuale;
5.1 Pilotarea de soluţii inovative de evaluare a competenţelor prin intermediul TIC dezvoltarea Centrului de Evaluare;
6.1 Organizarea programelor de învăţare la locul de muncă - înfiinţarea unui Laborator de
dezvoltare a competenţe digitale;
6.2 Derularea programelor de învăţare la locul de muncă - stagii de practică, inclusiv activităţi
de tip întreprindere simulată;
7.1 Organizarea unei competiţii de utilizare TIC şi competenţe digitale;
7.2 Organizarea unui târg de întreprinderi simulate.
Grupul ţintă (GT) al proiectului va fi format din minimum 250 de studenţi, înscrişi la
programele de studii de licenţă şi de masterat din cadrul Universităţii Ștefan cel Mare din Suceava,
care frecventează cursurile Facultăţii de Știinţe Economice şi de Administraţie Publică şi ale
Facultăţii de Istorie şi Geografie (atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de
învăţământ la distanţă).
Studenţii admişi în grupul ţintă cu statutul de rezervă vor participa la următoarele
subactivități:
3.1 Selecţia grupului ţintă,
3.3 Monitorizarea grupului ţintă;
4.1 Adaptarea instrumentarului si a materialelor specifice de consiliere, analiza nevoilor
specifice si alcătuirea dosarului personal;
4.2 Organizarea si susținerea de activităti de consiliere si orientare profesională individuale;
5.1 Pilotarea de soluţii inovative de evaluare a competenţelor prin intermediul TIC dezvoltarea Centrului de Evaluare,
6.1 Organizarea programelor de învăţare la locul de muncă - înfiinţarea unui Laborator de
dezvoltare a competenţe digitale,
6.2 Derularea programelor de învăţare la locul de muncă - stagii de practică, inclusiv activităţi
de tip întreprindere simulată. În urma parcurgerii acestei activități, studenții cu statut de rezervă nu
vor putea obține subvenția acordată prin proiect.
Selecţia membrilor GT se va realiza prin intermediul platformei proiectului
http://practicasv.ro/, pe baza prezentei metodologii. Vor fi selectaţi 250 de studenţi şi masteranzi –
candidaţi eligibili.
Totodată, pentru prevenirea și diminuarea riscului de neîndeplinire a indicatorilor și a
rezultatelor proiectului, din cauze precum abandonul și alte asemenea, se va avea în vedere ca, în
proiect, să poată fi implicați oricând studenții aflați pe lista de rezervă („în așteptare”), care inițial nu
au fost admiși datorită numărului limitat de locuri. Se vor selecta cel puțin 40 de studenți şi
masteranzi – candidaţi eligibili în rezervă.
Selecția se va realiza în cel puțin două etape, astfel:
- în anul universitar 2018-2019 vor fi selectați 150 de studenţi şi masteranzi – candidaţi eligibili,
precum şi 20 de studenţi şi masteranzi – candidaţi în rezervă;
- în anul universitar 2019-2020 vor fi selectați 100 de studenţi şi masteranzi – candidaţi eligibili,
precum şi 20 de studenţi şi masteranzi – candidaţi în rezervă.
5

Pe parcursul derulării procesului de selecţie a studenţilor şi masteranzilor în GT, fiecare
expert grup țintă va monitoriza individual procesul de înregistrare, urmărindu-se astfel atingerea
parametrilor pentru indicatorii grup ţintă asumaţi în cererea de finanţare şi deveniţi obligatorii prin
semnarea contractului, respectând egalitatea de şanse şi gen şi principiile nediscriminării.
5. SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ (GT)
Activitatea de selecție a grupului ținta se va realiza în trei etape distincte:
Etapa 1: Înscrierea studenților si masteranzilor prin intermediul platformei proiectului
http://practicasv.ro/;
Etapa 2: Depunerea fizică a dosarelor de candidatură si verificarea tehnică și administrativă;
Etapa 3: Selecția participanților și validarea acestora.
6. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe:
1.
Este student sau masterand înmatriculat în anul II (anul de studii care prevede stagii de
pregătire practică în planurile de învățământ) în cadrul Universității ”Ştefan cel Mare” din
Suceava, la una din facultățile: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrație Publică sau
Facultatea de Istorie şi Geografie;
2.
Are domiciliul/reședința în regiunea de Nord Est, în mediul rural sau urban;
3.
Este cetățean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene;
4.
Acceptă să participe la toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului INDIP;
5.
Nu beneficiază/a beneficiat de finanţare prin alte proiecte similare pentru servicii de consiliere
vocațională și/sau de efectuare a stagiului de pregătire practică;
6.
Nu a mai participat la activităţi similare în alte proiecte.
7.
Este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe parcursul
perioadei de selecţie.
Pe pagina http://practicasv.ro/ va fi postat un anunț care va conține toate aceste informații de
interes, împreună cu metodologia de selecție.
7. DOSARUL DE CANDIDATURĂ ȘI INSTRUMENTE DE SELECŢIE
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele:
1. Coperta dosar cu opis;
2. CV în format Europass (ANEXA 1);
3. Copie după cartea de identitate, cu mențiunea „Conform cu originalul”;
4. Certificat de căsătorie (în copie cu mențiunea „Conform cu originalul”) în cazul în care, în
urma căsătoriei, candidatul/candidata și-a schimbat numele;
5. Copii ale diplomelor, certificatelor și adeverințelor care fac dovada calificărilor, cursurilor
și competențelor descrise în CV, cu mențiunea „Conform cu originalul” și asumate pe
proprie răspundere de către candidat;
6. Scrisoare de motivaţie (ANEXA 2);
7. Declarație privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (ANEXA 3);
8. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (ANEXA 4);
9. Declaraţie de angajament privind participarea la activităţile proiectului (ANEXA 5);
10. Adeverinţă de student/masterand din care să reiasă media de promovare a anului I de
studii (eliberată de secretariatul facultății) (ANEXA 6);
6

11. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări (ANEXA 7);
12. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU
2014-2020 (ANEXA 8);
13. Declaraţie privind acceptarea statutului de rezervă în cadrul grupului țintă (ANEXA 14).
Documentele vor fi depuse la experţii grup țintă (documentele vor fi semnate pe fiecare
pagină).
Toate documentele vor fi listate doar pe o singura față a foii, astfel încât să se faciliteze
procesul de scanare a dosarului.
Experţii grup țintă vor verifica îndeplinirea condiţiilor eliminatorii (eligibilitate) şi
corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarului (persoana îndeplineşte condiţiile eliminatorii şi a
adus toate documentele conform solicitărilor). Lipsa unor documente sau completarea parțială a
acestora va conduce la neeligibilitatea candidaților.
8. CRITERII DE SELECŢIE
Criteriile de selecţie, pentru care se acordă punctaj şi care stau la baza selecției studenților
şi masteranzilor în grupul țintă sunt următoarele:
- Motivaţia de a participa la proiect şi conectarea cu evoluţia profesională viitoare;
- Pregătirea şi rezultatele şcolare obținute în cadrul ciclului curent de studii;
- Experienţa extracurriculară conform CV-ului.
În vederea acordării punctajelor finale, experţii grup ţintă vor analiza dosarele de candidatură
şi vor determina punctajele conform grilei de mai jos, acordând punctaj pentru fiecare criteriu în
parte.
OBSERVAŢII PRIVIND EVALUAREA CRITERIILOR DE
PUNTAJ MAXIM CE
SELECŢIE
SE POATE ACORDA
A. Motivaţia de a participa la proiect şi conectarea cu evoluţia profesională viitoare
A.1
Motive coerente şi Punctajul maxim va fi acordat celor care enumeră minimum 3
10
realiste
(enumerate)
în motive coerente şi realiste pentru care candidează în acest
legătură cu candidatura în proiect.
proiect
Punctajul minim (0) va fi atribuit celor care nu definesc nici un
motiv al depunerii candidaturii.
A.2.
Face
referire
la Obiectivele de carieră sunt clar definite, ca și domeniul în care
20
obiectivele proprii legate de dorește să activeze şi face legătura între implicarea în proiect
carieră
şi aceste obiective – se acordă maximum 20 puncte;
Face referire doar implicit la aceste obiective - se acordă
maximum 10 puncte
Se justifică doar importanţa proiectului pentru propria
dezvoltare – se acordă maximum 3 puncte;
Nu se caracterizează – se acordă 0 puncte
A.3. Descriere personală Sunt definite calităţile, abilităţile şi cunoştinţele în legătură cu
10
coerentă şi în legătură cu domeniul de studiu şi activitatea de practică – se acordă
domeniul de studiu ales
maximum 10 puncte;
Sunt descrise propriile calităţi, abilităţi şi cunoştinţe, dar
independent de domeniul de studiu ales – se acordă
maximum 5 puncte;
Caracterizarea este nesemnificativă și parțială – se acordă
maximum 3 puncte;.
Nu se caracterizează – se acordă 0 puncte.
B. Pregătire şi rezultate şcolare
B.1.Situaţie şcolară
Se înmulțește media generală pe anul I de studii cu 3 iar scorul
30
obţinut va reprezenta punctajul care va reflecta corect situaţia
studentului/masterandului.
CRITERIUL
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B.2. Alte cursuri sau activităţi
instructive absolvite (şcoli de
vară, olimpiade, cercuri,
concursuri etc.)

Relevanţa cursurilor absolvite, participarea la şcoli de vară,
olimpiade, cercuri, etc. – se acordă maximum 20 de puncte;
Cursurile absolvite nu sunt relevante pentru orientarea în
carieră sau formarea viitoare, dar reflectă preocuparea
candidaților pentru formarea continuă – se acordă maximum
10 puncte;
Nu a absolvit nici un fel de cursuri – se acordă 0 puncte.
C. Experienţa extracurriculară
Asociaţii studenţeşti,
Este membru al vreunei asociaţii studenţeşti sau altui ONG
voluntariat, ONG
şi/sau dacă lucrează ca voluntar – se acordă 10 de puncte;
A fost membru în ONG-uri sau a activat ca voluntar în trecut –
se acordă 5 puncte;
Nu a fost membru în nici un fel de structură – 0 puncte.
TOTAL

20

10

100

9. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE
Lansarea selecţiei pentru grupul ţintă va fi realizată prin postarea de anunţuri pe site-ul
proiectului, precum și prin alte canale de informare și promovare (Ex.: reţele de socializare, email,
materiale de informare tipărite etc.).
Aceste informații vor fi disponibile şi la avizierele adresate studenților și masteranzilor,
potenţiali candidaţi. În acest scop, fiecare expert grup țintă va stabili sala şi intervalul orar unde
studenţii interesaţi vor primi informaţii referitoare la proiect, componența dosarelor de candidatură și
metodologia de selecție, respectiv, să-şi depună dosarele de candidatură.
Selecţia şi managementul grupului ţintă se vor realiza prin intermediul platformei online a
proiectului care permite înregistrarea studenţilor şi masteranzilor şi selecția acestora pe baza
prezentei metodologii.
Comisia de selecţie va fi formată din experţii grup ţintă:
● Albu Angela
● Hurjui Marcela Cristina
● Boghean Carmen
● Mihalciuc Camelia
● Buta Simona
● Popescu Mihai
● Grosu Veronica
● Saghin Despina
● Hlaciuc Elena
● Stanciu Pavel

-

-

-

Experţii grup țintă vor avea în vedere următoarele aspecte:
Formularul de înregistrare individuală în grupul țintă completat online de către candidat va fi
listat de către expertul grup țintă responsabil și se va verifica (împreună cu candidatul)
corectitudinea și completitudinea informațiilor (formularul va fi recepționat de către expertul
grup țintă pe emailul de serviciu).
Formularul de înregistrare individuală în grupul țintă va fi semnat atât de către candidat, cât
și de către expertul grup țintă care l-a verificat și va fi atașat la dosarul candidatului.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor eliminatorii (eligibilitate) şi corectitudinea/completitudinea
întocmirii dosarului (candidatul îndeplineşte condiţiile eliminatorii şi a depus toate
documentele la dosarul de candidatură). Lipsa unor documente sau completarea parțială
a acestora va conduce la neeligibilitatea candidaților.
Toate documentele aferente dosarului de candidatură vor fi listate doar pe o singura
față a foii, astfel încât să se faciliteze procesul de scanare a dosarului.
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-

-

Dosarele de candidatură se vor depune pe bază de semnătură, iar experții grup țintă vor
completa un Registru al dosarelor de candidatură (Anexa 9). Studenții semnează de predare
în acest registru.
Numărul de înregistrare va fi compus din acronimul programului de studiu și numărul curent
al poziției de înregistrare în cadrul registrului dosarelor de candidatură (Ex: CIG/1, AF/3,
GT/21 etc). Acronimele vor fi prezentate conform Anexei 15 din prezenta metodologie.
Numărul de înregistrare din registru va fi consemnat și pe dosarul de candidatură.
Orarul de depunere a dosarelor de candidatură
17.12.2018 – 15.01.2019
Program de studiu

Nume expert grup țintă /
date de contact

Orar preluare dosare
candidatura, sala

Afaceri internaționale
Economie și afaceri internaționale
Administrarea și formarea resurselor umane
în organizații
Planning of New Tourism Products and
Destination Management

Albu Angela
angelaa@seap.usv.ro

Luni – Vineri, 1600-1700
H108

Informatică economică
Economie generală și comunicare
economică

Boghean Carmen
carmenb@seap.usv.ro

Luni – Vineri, 1600-1700
H306

Management
Managementul firmelor de comerț, turism și
servicii

Buta Simona
simonab@seap.usv.ro

Luni – Vineri, 1600-1700
H206

Contabilitate și informatică de gestiune
Audit și guvernanță corporativă

Grosu Veronica
doruveronica@yahoo.it

Luni – Vineri, 1600-1700
E235

Contabilitate, audit financiar și expertiză
contabilă

Hlaciuc Elena
elenahlaciuc@gmail.com

Luni – Vineri, 1600-1700
H202

Administrarea afacerilor
Management și administrarea afacerilor

Hurjui Marcela Cristina
marcelahurjui@gmail.com

Luni – Vineri, 1600-1700
H206

Audit și guvernanță corporativă
Contabilitate și informatică de gestiune

Mihalciuc Camelia
cameliam@seap.usv.ro

Luni – Vineri, 1600-1700
E235

Asistență managerială și administrativă
Management și audit în administrație și
afaceri

Popescu Mihai
mihaip@seap.usv.ro

Luni – Vineri, 1600-1700
H110

Geografia turismului
GIS și planificare teritorială
Turism și dezvoltare regională

Saghin Despina
despina.saghin@gmail.com

Luni – Vineri, 1600-1700
E129

Economia comerțului, turismului și serviciilor
Managementul firmelor de comerț, turism și
servicii

Stanciu Pavel
pavelstanciu@gmail.com

Luni – Vineri, 1600-1700
H002
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10. ANALIZA ELIGIBILITĂŢII
Comisia de selecție a membrilor grupului țintă, formată din experții grup țintă, va verifica
dosarele din punctul de vedere al respectării condițiilor de eligibilitate.
În urma verificării eligibilității, comisia de selecţie întocmeşte un Proces verbal prin care
stabileşte listele dosarelor eligibile și a celor care nu întrunesc condițiile de eligibilitate (care urmează
să fie eliminate), numele candidaţilor şi motivul eliminării (Anexa 11). Lista candidaţilor, privind
îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, va fi comunicată și postată pe platforma proiectului.
11. SELECŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
Dosarele de candidatură ale membrilor grupului țintă vor fi evaluate de către membrii comisiei
de selecţie. Dosarul fiecarui candidat va fi evaluat pe baza documentelor depuse. Membrii comisiei
de selecţie vor completa câte o grilă de analiză a dosarului, punctajul total precizat în cadrul fişei
reprezentând punctajul final obţinut de candidat (Anexa 10).
Fiecare dosar de candidatura va fi evaluat de minimum 2 experți si punctajul final va fi
calculat ca medie a punctajelor individuale acordate de către experții evaluatori.
La finalul perioadei de evaluare a candidaturilor, comisia de selecţie va completa şi semna
Procesul verbal de selecţie (Anexa 12). Grilele completate şi semnate de membrii comisiei se vor
îndosaria la dosarele de candidatură ale fiecărui candidat, devenind parte componentă a acestora.
În procesul verbal se vor trece toţi candidaţii care au intrat în procesul de selecţie propriu-zis, în
ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute, respectiv, se va menționa statutul candidatului
(Admis / Rezervă / Respins).
În situația în care este necesară departajarea candidaților, acest lucru se va face în baza
criteriilor de mai jos, respectând următoarea succesiune:
a. Media anului de studii precedent;
b. Numărul de credite obținute în anul universitar precedent;
c. Media obținută în ultimul semestru de studii.
Aceste informații vor fi preluate de la secretariatul facultății fiecărui candidat pentru care este
necesar un proces de departajare.
După finalizarea acestei etape, dosarele de selecţie, în original, însoţite de procesul verbal
original, vor fi transmise către comisia de avizare. O copie scanată a dosarelor de candidatură va
rămâne la expertul grup țintă responsabil de înregistrarea studentului/masterandului.
Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe pagina web a proiectului și/sau la avizierele facultăților
implicate, studenții având acces la acestea pentru a putea contesta punctajele obţinute, dacă este
cazul.
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12. DEPUNEREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR
Contestaţiile se vor depune în scris la biroul H002 – Corpul H al USV, conform calendarului de
selecție din prezenta metodologie.
Contestaţiile se vor depune pe bază de semnătură, iar Coordonatorul activități grup țintă va
completa un Registru al contestațiilor (Anexa 13). Studenții semnează de predare în acest Registru.
Soluţionarea contestaţiilor se va realiza prin reanalizarea punctajelor de către comisia formată
din: manager proiect, coordonator activități grup țintă şi consilier juridic. Punctajul final obţinut în
urma contestațiilor nu mai poate fi contestat de către candidaţi şi va fi precizat în procesele verbale
de selecţie supuse avizării.
13. AFIȘAREA LISTELOR FINALE CU STUDENȚII ȘI MASTERANZII SELECTAȚI ÎN GRUPUL
ȚINTĂ
În urma avizării procesului verbal de selecţie după contestații, lista finală va fi afișată pe pagina
web a proiectului și/sau la avizierele facultăților implicate. Lista va cuprinde numele candidaților
declaraţi admişi precum şi persoanele propuse pentru poziţiile de rezervă.
În situaţia rezervelor, se va solicita de către fiecare expert grup țintă completarea şi semnarea
unui Acord prin care studentul acceptă poziţia de rezervă în proiect (Anexa 14). În cazul în care unii
candidaţi declaraţi rezerve nu acceptă expres această poziţie, se va proceda la completarea
numărului de rezerve prin contactarea candidaţilor eligibili, în ordinea descrescătoare a punctajului.
Această activitate cade în sarcina experților grup țintă şi va urma procedura de avizare descrisă mai
sus.
Orice modificare a componenței grupului țintă va fi anunţată în scris echipei de
management a proiectului.

14. CALENDARUL DE SELECȚIE
Nr.

Etapa

Perioada

Responsabili/Observații

17.12.2018

- Experţi grup ţintă, Expertul comunicare activități
de informare coordonată
- Se va realiza prin anunțuri postate pe pagina
proiectului www.practicasv.ro sau și prin alte
canale de comunicare.

1.

Lansare selecţie studenţi şi
masteranzi

2.

Preluarea dosarelor de
candidatură

- Experţi grup ţintă
17.12.2018 –
- Dosarele vor fi depuse conform indicațiilor
15.01.2019
prezentate la pct. 9

3.

Verificare condiții eligibilitate

18.12.2018 –
- Experţi grup ţintă
16.01.2019

4.

Afișarea rezultatelor aferente
etapei de verificare a condițiilor
de eligibilitate

16.01.2019

- Expert IT sistem de informare coordonată,
Coordonator activități grup țintă
- Lista rezultatelor va și afișată pe site-ul proiectului
www.practicasv.ro
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5.

Evaluarea dosarelor de
candidatură, completarea
formularelor de evaluare

17.01.201918.01.2019

- Experți grup ţintă

6.

Comunicarea rezultatelor
procesului de evaluare a
dosarelor

18.01.2019

- Expert IT sistem de informare coordonată,
Coordonator activități grup țintă
- Lista rezultatelor va și afișată pe site-ul proiectului
www.practicasv.ro

7.

Depunerea contestațiilor

21.01.2019

- Coordonator activități grup țintă
- Contestațiile vor fi predate, în formă scrisă, până
la orele 1400, la biroul H002.

8.

Soluționarea contestațiilor

22.01.2019

- Manager proiect, Coordonator activități grup țintă,
Consilier juridic

9.

Validarea şi afişarea
rezultatelor finale ale etapei de
selecție a membrilor grupului
țintă

22.01.2019

- Manager proiect, Coordonator activități grup țintă,
Consilier juridic
- Lista rezultatelor va și afișată pe site-ul proiectului
www.practicasv.ro

Dacă va fi cazul, programul etapelor ulterioare de selecție va fi stabilit, în ședință de lucru, de către
managerului de proiect împreună cu membri din echipei de implementare din partea beneficiarului și
coordonator activități grup țintă.

15. DISPOZIŢII FINALE
După finalizarea procesului selecție, în cazul în care nu s-au obținut indicatorii de selecție
previzionați, managerul de proiect poate decide organizarea unei noi etape a procesului de selecției.
În vederea bunei pregătiri a Cererilor de rambursare, experții grup țintă se vor asigura că toate
documentele prevăzute în această Metodologie sunt întocmite corespunzător, iar documentele din
dosarele de selecție ale candidaților sunt ordonate conform opisului regăsit pe coperta dosarului.
Prezenta metodologie poate fi completată / modificată în funcție de necesitățile reale care
decurg din implementarea proiectului.
16. ANEXE
Anexa 1. CV Format Europass
Anexa 2. Scrisoare de motivație
Anexa 3. Declarație privind acordul de utilizare a datelor personale
Anexa 4. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 5. Angajament de respectare a condiţiilor proiectului
Anexa 6. Adeverință de student/masterand
Anexa 7. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări
Anexa 8. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU
2014-2020
Anexa 9. Registrul dosarelor de candidatură
Anexa 10. Grilă de analiză a dosarului de candidatură
Anexa 11. Proces verbal de verificare a dosarelor de candidatură
Anexa 12. Proces verbal de selecție
Anexa 13. Registrul contestațiilor la procesul de selecție
Anexa 14. Declarație privind acceptarea statutului de rezervă în cadrul grupului țintă
Anexa 15. Lista acronimelor programelor de studiu
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlu proiect: “Învață din practică! - INDIP”
Cod SMIS: 107439
Axa prioritară 6 / Prioritatea de intervenție 10i / Obiective specifice 6.13, 6.14
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Anexa 1
Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia.

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)

Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Mobil:

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Membru grup țintă al proiectului “Învață din practică! - INDIP”
Cod SMIS: 107439

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare
profesională absolvite, începând cu cel mai recent.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă
maternă)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Participare
Discurs oral
la
conversaţie

Scriere
Exprimar
e scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi
sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Anexe

Data
______________________

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de
exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

Semnătura titularului
_______________________________
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Anexa 2
SCRISOARE DE MOTIVAŢIE1
Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă adresez această scrisoare de motivație ca răspuns la Anunțul dumneavoastră cu privire la
posibilitatea participării la proiectului ”Învață din practică! – INDIP”, cod SMIS 107439. Având în
vedere pregătirea mea în domeniul ………………………………………………. .

doresc să îmi

perfecționez studiile printr-o pregătire practică corespunzătoare.
Consider că pregătirea oferită prin acest proiect îmi va permite pe viitor să ………..……
………………………..………………………………………………………………..……………………..
Sunt o persoană2: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………………………
……………………...…………………………………………………………………………………………
…………………………………...……………………………………………………………………………
Vă mulțumesc,
_______________________________________________
(Numele, Prenumele și semnătura candidatului)

1

Acesta este doar un model propus al scrisorii de motivație, candidații pot adapta acest model păstrând însă elementele cheie propuse.
Dați exemple de minim trei calități -abilităţile, valorile şi interese - care credeți că vă recomandă pentru participarea în proiect
• Enumerați minim trei motive privind participarea dvs. în proiect, indicați care sunt factorilor motivaționali în construcția carierei dvs.
• Enumerați punctele tari şi aspectele de îmbunătăţit ale dvs.
• Prezentați obiectivele concrete în plan educaţional şi profesional pe care vi le propuneți pe termen mediu și lung
• Prezentați ce strategie aveți în vedere pentru implementarea acestor obiective (prezentați etapele şi resursele ce vor fi utilizate).
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Anexa 3

DECLARAŢIE
PRIVIND ACORDUL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul…………………………………………domiciliat în ……...………………….………………,
CNP……………………………………………, identificat prin CI/BI seria………, nr……………………, declar pe
proprie răspundere următoarele:
Potrivit prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 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), prin completarea prezentului formular de
înscriere sunt de acord să furnizez datele cu caracter personal şi sunt de acord ca Universitatea “Ştefan cel
Mare” din Suceava să prelucreze datele furnizate, în scopuri educaţionale specifice proiectului “Învață din
practică! - INDIP”- Cod SMIS: 107439
Mi s-a pus în vedere faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi
solicitate de către Universitate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice cu Universitatea
şi nu este imputabil instituţiei.
Cunosc faptul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 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, beneficiez
de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul
de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată, candidatul/studentul/doctorandul,
se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la conducerea Universităţi. De asemenea, mi s-a pus
în vedere dreptul de a mă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele prezentate sunt incorecte sau vor fi modificate mă oblig să informez în scris
universitatea cât mai curând posibil.

Data,
_____________________

Semnătura,
_____________________
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Anexa 4
UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA
Nr. operator de date cu caracter personal: 11757- scop educaţional

NOTĂ DE INFORMARE

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu sediul în Suceava, str. Universităţii nr. 13, înregistrată ca
operator de date cu caracter personal cu nr. 11757, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de
dumneavoastră prin acest document, prin mijloace automatizate şi manuale, în stop educaţional şi statistic.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopul includerii dvs. in grupul ţintă al
proiectului.

Refuzul determină imposibilitatea luării dvs. în evidenţa instituţiei. Informaţiile înregistrate sunt destinate
utilizării de către operator şi sunt comunicate numai către Autoritatea contractantă pentru Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de
acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi
dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul universităţii.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Data,
_____________________

Semnătura,
_____________________
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Anexa 5

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT PRIVIND PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI
Subsemnatul
Act de identitate

seria

Telefon

nr.
e-mail

Student la :
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică
Facultatea de Istorie și Geografie
Programul de studii (licenţă sau masterat)

Anul de studii

Declar pe propria răspundere ca am fost informat(ă) privind condiţiile de candidatură şi de
derulare a proiectului ”Învață din practică! – INDIP ”, Cod SMIS 107439, şi mă angajez să respect
cerinţele programului să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele
solicitate de echipa proiectului.
În situația în care sunt admis în cadrul grupul țintă și ulterior nu particip la activitățile
programate în cadrul proiectului sau mă retrag din proiect (abandonez), accept să achit toate
cheltuielile realizate din bugetul proiectului care îmi pot fi imputate.

Data,
_____________________

Semnătura,
_____________________
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Anexa 6

ADEVERINȚĂ

Se

adeverește

prin

prezenta că

studentul(a)

(numele, iniţiala tatălui, prenumele)

………………………………………..........................................................................................este
înmatriculat/ă în anul universitar …………………………... în anul de studii......... , forma de
învăţământ IF/ID, specializarea ..............................................................................,

în cadrul

Facultații de Științe Economice și Administrație Publică
Facultații de Istorie și Geografie

Menționăm că studentul(a) a promovat anul universitar precedent (anul I de studiu) cu media
ponderată ........................ și a cumulat un număr de .................. credite.
Prezenta adeverință se eliberează pentru a-i servi la înscrierea în grupul țintă în cadrul
Proiectului “Învață din practică! - INDIP”, Cod SMIS 107439.

Decan,

Secretar,

Semnătură și stampilă

Semnătură

…………………………………….

…………………………………….
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Anexa 7

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI

Subsemnatul/a……………………………..….………………………………………...…,
CNP………………………….……........

domiciliat/ă

în

……………………………………….

str…………………………………….………. nr…… ap……. tel. fix………………………..… tel.
mobil……………………...…….......... e-mail…………………...……………….…………… în calitate de
candidat la grupul țintă al proiectului ”Învață din practică! – INDIP ”, Cod SMIS 107439, proiect
finanţat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Contract
nr. POCU/90/6/19/107439, cunoscând dispoziţiile articolului 326 Cod Penal3 cu privire la falsul în
declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat şi nu beneficiez de alte surse de
finanţare din programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor legate
de desfăşurarea practicii.

Data,
_____________________

3

Semnătura,
_____________________

Articolul 326 Cod Penal

“Declararea necoresunzătoare adevărului făcut unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi şi dintre cele care se referă art.145, în
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurimilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă. ”
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Anexa 8
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:
Axă prioritară:
Titlu proiect:
OIR/OI responsabil:

Secțiunea A.

107439
6/ Prioritatea de intervenție 10i / Obiective specifice 6.13, 6.14
”Învață din practică! – INDIP ”

Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman –
Ministerul Educației Naționale

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
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
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
……………………
Data:
……………………

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 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
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)
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
- 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:
………………….

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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Anexa 9
REGISTRUL DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Program de studiu:__________________________________________
Nr. înregistrare
(Acronim
specializare / Număr
poziție)

Numele studentului

Aceste registre se vor completa distinct pe fiecare Expert grup ţintă
Expert grup țintă,
___________________________________________________
(Nume, prenume și semnătură)

Data

Semnătura
candidatului
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Anexa 10

GRILĂ DE ANALIZĂ A DOSARULUI
Nume candidat:____________________________________________________
Nr. de înregistrare în registrul dosarelor de candidatură: ___________________

OBSERVAŢII PRIVIND EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

CRITERIU

Puntaj
maxim ce
se poate
acorda

Motivaţia de a participa la proiect şi conectarea cu evoluţia profesională viitoare

A.

A.1
Enumeră motive
coerente şi realiste în
legătură cu candidatura în
proiect

Punctajul maxim va fi acordat celor care enumeră minim 3 motive coerente şi realiste pentru
care candidează în acest proiect.
Punctajul minim (0) va fi atribuit celor care nu definesc nici un motiv al depunerii candidaturii.

10

A.2. Face referire la
obiectivele proprii legate
de carieră

Obiectivele de carieră sunt clar definite, ca și domeniul în care dorește să activeze şi face
legătura între implicarea în proiect şi aceste obiective – se acordă maximum 20 puncte;
Face referire doar implicit la aceste obiective - se acordă maximum 10 puncte
Se justifică doar importanţa proiectului pentru propria dezvoltare – se acordă maximum 3
puncte;
Nu se caracterizează – se acordă 0 puncte.

20

A.3. Descriere personală
coerentă şi în legătură cu
domeniul de studiu ales

Sunt definite calităţile, abilităţile şi cunoştinţele în legătură cu domeniul de studiu şi activitatea
de practică – se acordă maximum 10 puncte;
Sunt descrise propriile calităţi, abilităţi şi cunoştinţe, dar independent de domeniul de studiu
ales – se acordă maximum 5 puncte;
Caracterizarea este nesemnificativă și parțială – se acordă maximum 3 puncte;.
Nu se caracterizează – se acordă 0 puncte.

10

B. Pregătire şi rezultate şcolare
B.1.Situaţie şcolară

Se înmulțește media generală pe anul I de studii cu 3 iar scorul obţinut va reprezenta
punctajul care va reflecta corect situaţia studentului/masterandului.

30

B.2. Alte cursuri sau
activităţi
instructive
absolvite (şcoli de vară,
olimpiade,
cercuri,
concursuri etc.)

Relevanţa cursurilor absolvite, participarea la şcoli de vară, olimpiade, cercuri, etc. – se
acordă maximum 20 de puncte;
Cursurile absolvite nu sunt relevante pentru orientarea în carieră sau formarea viitoare, dar
reflectă preocuparea candidaților pentru formarea continuă – se acordă maximum 10 puncte;
Nu a absolvit nici un fel de cursuri – se acordă 0 puncte;

20

C. Experienţa extracurriculară
ONG, asociaţii studenţeşti
sau voluntariat

Este membru al vreunei asociaţii studenţeşti sau altui ONG şi/sau dacă lucrează sau a lucrat
ca voluntar – se acordă 10 de puncte;
A fost membru în ONG uri sau a activat ca voluntar în trecut – se acordă 5 puncte;
Nu a fost membru în nici un fel de structură – 0 puncte

TOTAL

10

100

Data

______________________

Numele, prenumele și semnătura evaluatorului

_____________________________

Punctaj
acordat
dosarului
evaluat
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Anexa 11
PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR

Încheiat astăzi, ________________ cu ocazia verificării dosarelor de candidatură a studenţilor care
doresc să participe la stagiile de practică organizate prin proiectul ”Învață din practică! – INDIP”. Menţionăm
că au fost înregistrate _____ dosare ale candidaţilor pentru nivelul licenţă/masterat, din care ______ sunt
eligibile (îndeplinesc condiţiile eliminatorii) şi intră în procesul de selecţie propriu-zis, iar ____ sunt respinse.
Situaţia verificării dosarelor este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Numele candidatului

Eligibilitate

Corectitudinea dosarului –
documente lipsă sau
incorecte

1
2
3
.....
COMISIA DE SELECŢIE:
Semnătură

Semnătură

Albu Angela

Hurjui Marcela Cristina

Boghean Carmen

Mihalciuc Camelia

Buta Simona

Popescu Mihai

Grosu Veronica

Saghin Despina

Hlaciuc Elena

Stanciu Pavel

Data completării: ____________________
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Anexa 12
Avizat,
Manager proiect, Mariana LUPAN

_______________________

Coordonator activități grup țintă, Iulian CONDRATOV

_______________________

Consilier juridic, Oana Georgeta BOICU POSAȘTIUC

_______________________

PROCES VERBAL DE SELECŢIE

Încheiat astăzi, ___________________ cu ocazia selecţiei dosarelor de candidatură a studenţilor care
doresc să participe la stagiile de practică organizate prin proiectul ”Învață din practică! – INDIP ”. Menţionăm
că în procesul de selecţie au fost analizate un număr de _______ dosare ale candidaţilor, nivel
licenţă/masterat.
Punctajele obţinute de candidaţi sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Numele candidatului

Media punctajului

Rezultat proces de
selecție

1
....
COMISIA DE SELECŢIE:

Semnătură

Semnătură

Albu Angela

Hurjui Marcela Cristina

Boghean Carmen

Mihalciuc Camelia

Buta Simona

Popescu Mihai

Grosu Veronica

Saghin Despina

Hlaciuc Elena

Stanciu Pavel
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Anexa 13

REGISTRUL CONTESTAȚIILOR LA PROCESUL DE SELECȚIE
Nr.
crt.

Numele studentului

Nume, prenume și semnătura responsabilului
___________________________________

Acronim
program de
studiu

Data

Semnătura
candidatului
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Anexa 14

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA STATUTULUI DE REZERVĂ
ÎN CADRUL GRUPULUI ȚINTĂ

Subsemnatul/a……………………………..….…………………………………............................,
declar pe propria răspundere ca am fost informat(ă) privind condiţiile de candidatură şi de derulare
a proiectului ”Învață din practică! – INDIP ”, cod SMIS 107439, şi



accept



nu accept

statutul de rezervă în cadrul grupului țintă.
Prin acceptarea statutului de rezervă, mă angajez, ca în momentul în care se disponibilizează
un loc în cadrul grupului țintă al proiectului ”Învață din practică! – INDIP”, să accept solicitarea
expertului grup țintă responsabil de a participa la toate activitățile care îmi revin şi să întocmesc toate
documentele solicitate de echipa proiectului.

Data,
_____________________

Semnătura,
_____________________
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Anexa 15

LISTA ACRONIMELOR AFERENTE PROGRAMELOR DE STUDIU
Denumire program de studiu

Acronim

Administrarea afacerilor

AF

Administrarea și formarea resurselor umane în organizații

AFRUO

Afaceri internaționale

AI

Asistență managerială și administrativă

AMA

Audit și guvernanță corporativă

AGC

Contabilitate și informatică de gestiune

CIG

Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă

CAFEC

Economia comerțului, turismului și serviciilor

ECTS

Economie generală și comunicare economică

EGCE

Economie și afaceri internaționale

EAI

Geografia turismului

GT

GIS și planificare teritorială

GIS

Informatică economică

IE

Management

M

Management și audit în administrație și afaceri

MAFAD

Managementul firmelor de comerț, turism si servicii

MFCTS

Management și administrarea afacerilor

MAAF

Planning of New Tourism Products and Destination Management

PLANET

Turism și dezvoltare regională

TDR
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Nr. de înregistrare:

Avizat,
Manager proiect, Mariana LUPAN

___________________________

______________________

Coordonator activități grup țintă,
Iulian CONDRATOV

_______________________

Consilier juridic,
Oana Georgeta BOICU POSAȘTIUC

_______________________

DOSAR DE CANDIDATURĂ
Pentru selecția în cadrul grupului țintă al proiectului
“Învață din practică! - INDIP” - Cod SMIS: 107439
OPIS
Anexa 1. CV Format Europass
Anexa 2. Scrisoare de motivație
Anexa 3. Acord de utilizare a datelor
personale
Anexa 4. Notă de informare
Anexa 5. Angajament de respectare a
condiţiilor proiectului
Anexa 6. Adeverință statut
student/masterand
Anexa 7. Declaraţie pe proprie răspundere
privind evitarea dublei finanţări
Anexa 8. Formularul de înregistrare a
grupului ţintă
Anexa 14. Declaraţie privind acceptarea
statutului de rezervă în cadrul grupului țintă

Candidat,
Nume prenume, semnătură
__________________________________________
__________________________________________

Expert grup țintă,
Nume prenume, semnătură
Data

______________________________________________
___________________________

