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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: „Educație și competențe”
Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui
echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate
Număr de identificare contract: 51672/09.07.2019
Titlul proiectului: PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI! (PISA)
Cod proiect: 125202
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din București

Activitatea A.3 „Selecția, menținerea și monitorizarea grupului țintă și dezvoltarea platformei
educaționale”
ANUNȚ LOCURI DISPONIBILE ÎN CADRUL PROIECTULUI „ PROFESORI
INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)”, Cod SMIS125202
În urma retragerilor unor candidați declarați admiși în sesiunea de selecție septembrie octombrie 2019, de la afișarea rezultatelor finale și până în prezent;
În urma Deciziei managerului de proiect cu nr. de înregistrare 20703/06.11.2019;
Vă facem cunoscut faptul că s-a eliberat un număr de 68 de locuri.
Candidații care doresc să ocupe unul din locurile precizate anterior, sunt rugați să consulte
calendarul publicat mai jos și să depună documentele pentru înscriere.

Data/Perioada

Activitatea

06 – 12.11.2019

Înscriere candidați

Alte informații
Depunerea dosarelor de înscriere a candidaților la
sediul din cadrul Facultăţii de Inginerie
Electrică, Sala EA 118, interval orar 12.00-16.00.
Dosarul de înscriere conține:
- Adeverință de student UPB;
- Copie după CI;
- Alte documente/declarații care se vor
completa la sediul de înscriere
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13 – 15.11.2019

Evaluarea, ierarhizarea Evaluarea și ierarhizarea dosarelor candidaților
și
selectarea pentru GT-STUDENȚI. Publicarea rezultatelor
candidaților
preliminare cu candidații admiși în proiect;
Depunerea eventualelor contestații;
Soluționarea contestațiilor depuse;
Publicarea listelor finale cu candidații admiși în
GT-STUDENȚI al proiectului;
Înregistrarea GT-STUDENȚI în proiectul PISA.

Criterii de eligibilitate a candidaților pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul
proiectului: Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202
(Nr. contract 51672/09.07.2019)
Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
•
•
•
•

să aibă domiciliul/reședința în una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României:
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud- Est și Sud- Muntenia;
să fie studenți în anul III în cadrul ciclului de învățământ de licență, la una dintre
facultățile din UPB;
să provină din grupuri vulnerabile, cu accent pe cei din mediul rural;
să nu fi beneficiat de finanțare din alte proiecte cofinanțate din Fondul Social
European;

Evaluarea candidaților pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului:
Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202
(Nr. contract 51672/09.07.2019)
În procesul de selecție a candidaților STUDENȚI, se va ține cont de ordinea solicitării de
înscriere (principiul „primul venit-primul servit”, cu respectarea criteriilor de eligibilitate), data
depunerii dosarului de înscriere, în acelaşi timp, având prioritate persoanele aparținând grupurilor
vulnerabile.
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În cazul în care există egalitate în evaluarea dosarelor, la limita înscrierii (ultimele poziții, în
ordinea înscrierii), departajarea se va face pe baza mediei din ultimul an de studiu.
În procesul de recrutare și selecție a grupului țintă se promovează principiile privind egalitatea de
șanse, nediscriminarea și incluziunea socială, fără a se face nicio deosebire, excludere, restricție
sau preferință.
Notă: Alte categorii de grupuri vulnerabile:
Persoane de etnie romă
Persoane cu dizabilități
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului
Familii monoparentale
Persoane care au părăsit timpuriu școala
Persoane anterior aflate în detenție
Delincvenți juvenili
Persoane dependente de droguri
Persoane dependente de alcool
Persoane fără adăpost
Victime ale violenței în familie
Persoane afectate de boli care le influenţează viața profesională și socială (HIV/SIDA,
cancer etc.)
Imigranți
Refugiați
Persoane care solicită azil
Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
Persoane care locuiesc în comunități izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaționale
Altele (de specificat)
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