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METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ  

 

Preambul 

Prezenta metodologie este elaborată pentru informarea, selectarea și înscrierea 

studenților în grupul ţintă al proiectului Maximizarea succesului profesional prin metode 

inovatoare de dezvoltare a abilităților practice în inginerie – MAXIMUS, MySMIS 133168, 

cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capital Uman 

(POCU) 2014-2020. Proiectul se implementează în perioada 08.10.2020 – 07.10.2022, 

beneficiar fiind Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB). 

În cadrul proiectului se va acorda sprijin unui număr de 325 de studenți din 

învățământul tehnic superior în domeniul mecanic în vederea facilitării inserției pe piața 

muncii. 

Condiţiile acordării finanţării sunt cele prevăzute în contractul de finanţare POCU 

22969/08.10.2020, încheiat între Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) şi 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Capital Uman (AM POCU).  

Întregul proces de selecţie a grupului ţintă se va face în acord cu legislaţia în vigoare, 

cu respectarea principiilor egalitătii de şanse şi ale nediscriminării. 
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Cadrul legislativ: 

• Legea educației naționale nr.1/2011; 

• Legea nr.202/2002 republicata in 2013, privind egalitatea de șanse între femei si 

bărbați; 

• Contractul de finanțare Programul Operational Capitl Uman 

(POCU/626/6/13/133168) nr. 22969/08.10.2020; 

• Ghidul Solicitantului Condiții Specifice - Stagii de practică pentru studenţi ( 

Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, 

Obiectivul tematic 10, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13). 

 

A. Condiții generale 
 

Universitatea POLITEHNICA din București implementează, în perioada 08.10.2020 – 

07.10.2022, proiectul cu titlul „Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare 

de dezvoltare a abilităților practice în inginerie – MAXIMUS”, MySMIS 133168, cofinanţat din 

Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, 

proiect care va acorda sprijin unui număr de 325 de studenti din învățământul tehnic 

superior în domeniul mecanic, în vederea facilitării inserției acestora pe piața muncii prin: 

• Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul 

privat; 

• Participarea studentilor la activitati de 'invatare la un potential loc de munca, cu 

accent pe sectoarele economice cu potential competitiv și domeniile de specializare 

inteligenta; 

• Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de 

formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii. 
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Metodologia de selecție a grupului țintă (GT) detaliază criteriile/condițiile pe care 

potențialii membri ai GT trebuie să le îndeplinească, împreună cu etapele și activitățile 

necesare pentru a-i informa și conștientiza pe aceștia cu privire la calitatea de membru al 

grupului țintă, dar și pentru selecția membrilor GT și înscrierea acestora în grupul țintă. 

Grupul țintă din cadrul proiectului „Maximizarea succesului profesional prin metode 

inovatoare de dezvoltare a abilităților practice în inginerie - MAXIMUS” este format din 325 

de studenţi. Selectia membrilor GT va fi realizata pe baza criteriului de performanță în 

activitatea de învățare, pornindu-se de la exprimarea intenției studenților de participare la 

activitățile proiectului în urma desfășurarii unei campanii de informare/constientizare 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. In conformitate cu cererea de finanţare aprobată, grupul țintă (GT) este format 

din persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

• sunt studenţi înregistraţi în sistemul naţional de învăţământ şi urmează cursurile 

Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB), la una dintre facultățile: Ingineria 

Sistemelor Biotehnice (FISB), Inginerie Mecanică și Mecatronică (FIMM), Inginerie 

Industrială și Robotică (FIIR), Inginerie Aerospațială (FIA), Antreprenoriat, 

Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA); 

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

• au domiciliul în una dintre 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. 

Studenții care provin din mediul rural vor avea prioritate la selectare, în măsura în 

care îndeplinesc criteriile de selecție stabilite prin proiect. 
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Studenții informați vor fi selectați și înscriși în grupul ţintă în cadrul activităţii A3 – 

Organizarea de stagii de practica la operatori economici din sectorul privat si la entitati din 

sectorul CDI in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la un loc de munca pentru 325 de 

studenti, S.A. 3.1. Selecția grupului țintă în vederea participării la activitățile implementate 

prin proiect şi, pe parcursul derulării proiectului, vor participa la:  

• stagii de practică organizate și desfășurate de către UPB în parteneriat cu sectorul 

privat (SA3.2 - Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică pentru 325 de 

studenți); 

• programe de formare antreprenorială certificate (SA 4.1 Formarea competențelor 

antreprenoriale ale studenților din grupul țintă prin participarea la un program de 

formare antreprenorială - curs acreditat și întreprinderi simulate); 

• servicii de consiliere și orientare în carieră (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); 

Monitorizarea activităților derulate ulterior de către membrii GT se va efectua pe 

baza unui Plan de monitorizare a grupului țintă, care va fi detaliat într-un document separat. 

 
B. Asigurarea egalităţii de şanse pe întregul parcurs al procesului de 

constituire/selecție a grupului țintă 
 

Proiectul „Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare 

a abilităților practice în inginerie - MAXIMUS” se înscrie în rândul proiectelor pozitive pentru 

promovarea principiului egalităţii de şanse, prin asigurarea egalităţii de gen, nediscriminării, 

acesibilității persoanelor cu dizabilități și respectarea schimbărilor demografice. Astfel, 

proiectul respectă principiile egalităţii de şanse şi participă în mod determinant la 
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promovarea respectării acestor principii în societatea românească. In acest sens, Mentorii 

GT, beneficiind de îndrumarea Coordonatorilor implementare activități și a Responsabililor 

organizare și monitorizare, pe parcursul procesului de constituire a grupului țintă, vor 

garanta aplicarea tuturor politicilor şi practicilor prin care să nu se facă nicio deosebire, 

excludere sau preferinţă, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie 

socială, convingeri, gen, orientare sexuală, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare 

HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau 

efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de 

egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de 

lege în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii 

publice. Concret, prin Metodologia de selecţie a grupului ţintă, se va asigura accesul egal al 

studenţilor 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. 

 
C. Etapele procesului de constituire a grupului țintă (GT) 

 
Grupul țintă al proiectului se constituie în urma parcurgerii, de către potențialii candidați, 

a trei etape principale: (1) informare și conștientizare, (2)  depunere candidatură și selecție  (3) 

înscriere/înregistrare în grupul țintă. Fiecare dintre etape este detaliată în continuare. 

 
C1. Informarea și conștientizarea potențialilor candidați pentru constituirea GT 
 
Etapa de informare și conștientizare a potențialilor membri ai GT este un proces care 

constă în organizarea, de către Mentorii GT, de întâlniri de informare cu studenți din anul III 

de la facultățile menționate la secțiunea A. Stagiile de practică sunt parte integrantă a 

programelor de învățământ la programele de licență, iar activitatea de informare și 
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conștientizare are rolul de a le aduce la cunoștință studenților principalele avantaje privind 

participarea în calitate de membri ai GT în prezentul proiect. Activitatea de informare și 

conștientizare se desfăşoară în perioada noiembrie 2020 - martie 2021, conform 

prevederilor Contractului de finanțare și anexelor acestuia. 

În cadrul etapei de informare și conștientizare, Mentorii GT, cu sprijinul 

Responsabililor de organizare si monitorizare GT și al Coordonatorilor implementare 

activități, organizează întâlniri cu studenţii (întâlniri de grup) pentru a le prezenta avantajele 

înscrierii în proiect. Pe durata întâlnirilor, Mentorii GT prezintă obiectivele proiectului, 

activităţile în care vor fi implicaţi studenţii, principalele avantaje și oportunități oferite de 

proiect. De asemenea, studenților le sunt explicate condițiile de participare și le sunt 

detaliate obligațiile ce le revin în proiect.  Întâlnirile cu studenții se vor încheia cu o sesiune 

de întrebări din partea auditoriului, pentru clarificarea aspectelor prezentate în cadrul 

acestora, dar și pentru a răspunde eventualelor întrebări ce pot fi adresate de către studenți.  

Responsabilii organizare și monitorizare GT se vor asigura că persoanele interesate 

vor putea obţine informaţii generale despre proiect din următoarele surse: 

• Website-urile facultăților, unde vor fi postate informaţii despre condiţiile de 

înscriere în grupul ţintă şi despre obiectivele proiectului; 

• Prezentări și pliante diseminate în cadrul activităţilor proiectului. 

 
C2. Depunerea candidaturilor și selecţia membrilor GT 

Pentru a ajunge să fie selectat, un student trebuie ca, mai întâi, să-și depună 

candidatura. Candidatura se depune prin încărcarea în cloud, pe un server al UPB, printr-o 

interfață dedicată constituită special în acest scop, utilizând datele de acces primite printr-un 

e-mail, în perioada februarie – martie 2021, de către toți studentii din anul III de la facultățile 

implicate în proiect, a unui Dosar de candidatură, compus din următoarele  documente: 
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• Cerere de înscriere în proiect – Anexa 1; 

• Copie a actului de identitate; 

• Situaţia şcolară – mediile anilor de studiu I și II (extras din contul 

personal al fiecărui student, de pe platforma studenti.pub.ro – captură 

de ecran, fișier exportat etc.); 

• Declarație de Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal (Anexa 2); 

Documentele se încarcă in format electronic, scanate, urmând a fi aduse în original 

doar de către cei care vor fi selectați ca membri ai GT. 

Suplimentar, mentorii GT vor solicita se la secretariatul facultății căreia îi sunt 

repartizați, o listă colectivă, întocmită alfabetic pe programe de studii, cu studenții înmatriculați 

în anul III, pentru a se putea verifica eligibilitatea candidaților privind acest criteriu. 

Selecţia propriu-zisă se va face la sediul proiectului și 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 decât cei 325 de membri GT vizați, conform 

Contractului de finanțare și anexelor acestuia.  

Numărul de studenți înscriși în grupul țintă, provenind de la fiecare facultate 

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

facultățile respective. 

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 
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învățare. Studenții care provin din mediul rural vor avea prioritate, în măsura în care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin proiect, menționate la secțiunea A din 

prezenta metodologie. 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, sunt formate din: 

• Coordonator implementare activități repartizat facultății; 

• Responsabil organizare și monitorizare GT 1; 

• Responsabil organizare și monitorizare GT 2; 

• Mentorii GT repartizati facultății. 

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 la secțiunea A din 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 
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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.  

În urma procesului de selecție, fiecare student se va încadra în una dintre 

următoarele categorii: 

• admis (în limita locurilor disponibile); 

• în așteptare (studenții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și selecție și au 

completat documentele necesare pentru înscriere, dar care nu se află, în urma 

evaluării Dosarelor de candidatură, pe unul dintre locurile disponibile); 

• respins (această listă cuprinde studenții care nu îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate sau care nu au depus documentația completă pentru înscriere). 

 
C4. Înscrierea/Înregistrea individuală a membrilor GT 
 
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 și 

vor colabora cu acesta pentru completarea tuturor documentelor din Dosarul de înscriere, 

necesare privind înregistrarea  în GT al proiectului. Un student se consideră înregistrat în GT 

dacă a fost selectat și dacă a completat corect toate documentele din Dosarul de înscriere, 

menționate în continuare.  
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Documentele din Dosarul de înscriere pentru înregistrarea în GT 

1. Cerere de înscriere în proiect – Anexa 1; 

2. Copie a actului de identitate; 

3. Declaraţie de consimţământ – Anexa 2; 

4. Declarație de evitare a dublei finanțări – Anexa 3; 

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

POCU 2014-2020 – Anexa 4; 

6. Adeverinţă individuală, de la secretariatul facultătii la care este înmatriculat, prin 

care se atestă statutul de student înmatriculat la programul de studii universitare 

de licenţă, în anul III; 

7. Situaţia şcolară – mediile anilor de studiu I și II (extras din contul personal al 

fiecărui student); 

 
D. Calendarul selecției și înscrierii în grupul țintă al proiectului 

 

Nr. crt. Data Etapa 

1. 15 februarie – 31 martie 2021 
Depunerea Dosarelor de candidatură de către 
studenți în vederea selecției acestora în GT 

2 01 – 18 aprilie 2021 Selecția membrilor GT  

3 19 – 20 aprilie 2021 
Afișarea rezultatelor selecției pe website-
urile facultăților 

4 21 aprilie 2021 Depunerea contestațiilor 

5 22 – 25 aprilie 2021 
Soluționarea contestațiilor și afișarea listelor 
finale de selecție 

6 26 – 30 aprilie 2021 
Depunerea tuturor documentelor și 
înscrierea în GT a studenților selectați 

 


