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Prezenta metodologie este realizată în vederea demarării procesului de identificare și 
selecție a grupului țintă în cadrul proiectului "Practica din facultate – succes în 
carieră", Contract POCU/90/6.13/6.14/107027, finanțat prin  FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu perioada de 
implementare 10.07.2018 – 09.07.2020. 
Proiectul este implementat de: 

 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 
 în parteneriat cu 

 LTL Documentary S.R.L. Alba Iulia 

1. CADRUL GENERAL  
Prezenta metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, 
respectând prevederile următoarelor documente:  
- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020, cu completările ulterioare;  
- Ghidului Solicitantului Condiții Specifice;  
- Contractul de finanțare nr. 49835/9.07.2018. 
  

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 Obiectivul general al proiectului 

 
Facilitarea si imbunatatirea procesului de insertie pe piata muncii, dezvoltarea cunostintelor si 
a aptitudinilor tehnice prin desfasurarea unui program de practica insotit instruire si de 
consiliere vocationala si profesionala pentru 260 de studenti inmatriculati in invatamantul 
tehnic superior si dezvoltarea a minim 10 parteneriate cu potentiali angajatori.  
 

 Obiectivele specifice ale proiectului 
OS 1. Formarea de competente practice necesare ocuparii unui loc de munca prin stagii de 
practica adaptate la cerintele angajatorilor pentru un numar de 260 de studenti. 
 
OS 2. Cresterea sanselor de integrare pe piata muncii prin furnizarea de servicii de orientare 
in cariera si consiliere vocationala si profesionala pentru un numar de 260 studenti. 
 
OS 3. Crearea de parteneriate stabile cu potentiali angajatori, prin incheierea unui numar de 
minim 10 parteneriate de practica. (Conventiile cadru vor fi incheiate respectand Ordinul 
MECT nr.3955/09.05.2008 privind efectuarea stagiului de practica în cadrul programelor de 
studii universitare de licența sau master). 
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3. GRUPUL ȚINTĂ 
Grupul țintă al proiectului este format din 260 de studenți înmatriculați în sistemul național 
de învățământ. Pentru grupul țintă de 260 studenți se va face selecția din toate specializările 
din cadrul Facultății de Inginerie. 
Studentii provin si din regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei conform ghidului 
solicitantului conditii specifice si au domiciliul/ rezidenta in aceste zone (Valcea, Olt, Gorj). 
Grupul țintă va fi format doar din acele persoane care in urma campaniilor de promovare isi 
vor manifesta dorinta de a participa la toate activitatile proiectului si de a efectua stagiul de 
practica in medii productive (companii) si didactice (laboratoare parteneriale).  
Se va asigura si facilita accesul oricarui student din cadrul Facultatii de Inginerie sa faca parte 
GT al proiectului indiferent de rasa, etnic, sex, varsta (respectandu-se principiul egalitatii de 
gen). 
 
Structura grupului țintă, 260 de studenți, astfel: 

 130 studenți în anul universitar 2018-2019 (primul an de implementare);  
 130 studenți în anul universitar 2019-2020 (al doilea an de implementare).  

din care: 
 minim 65 provin din mediul rural. 
 cel putin 50 de persoane de sex feminin.  

 

3.1 CRITERII DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 
 
Se încadrează în grupul țintă al proiectului persoanele care sunt înmatriculați în Facultatea 
de Inginerie și depun dosarele de candidatură complete, cu următoarele documente: 
 

 Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 
POCU 2014-2020 (în original) – Anexa 8 

 Declarația de neparticipare într-un alt proiect similar (în original)  
 Carte de identitate (în copie „conform cu originalul”) 
 Adeverinţă eliberată de Facultatea de Inginerie privind statutul de student, cu datele de 

identificare (nume, prenume, nivelul și forma de învățământ, anul de studii, 
specializarea); 

 
Criteriile de selectie avute in vedere sunt: - completitudinea dosarului de candidatura; 
principiul “Primul venit, primul servit” pentru candidatii ale caror dosare sunt 
complete. 
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În urma participării la campaniile de promovare, studenții interesați vor putea să își depună 
candidatura în perioada imediat următoare. În acest scop, la sediul beneficiarului se va stabili 
sala și intervalul orar zilnic în care studenții interesați să primească informații legate de 
proiect, respectiv să își depună dosarele.  
Studenții vor fi informați cu privire la sală și orar prin anunțuri pe site-ul facultății/proiectului 
și prin e-mail.  
 
Etapa de inscriere va avea o durata clar stabilita si adusa la cunostinta studentilor. 
Dosarul de concurs se va depune la sediul solicitantului în perioada 10.09.2018 - 
09.06.2020.   
 

3.2  SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ  
Identificarea și selecția grupului țintă se va realiza cu respectarea prevederilor Contractului de 
finanțare al proiectului, a legislației europene și naționale.  
 
Pentru grupul țintă membrii Echipei de Management și Implementare vor identifica studenții 
care vor putea beneficia de consiliere și mai apoi de stagii de practică, îi vor informa despre 
posibilitatea implicării lor în proiect și îi vor invita să participe la activitățile acestui proiect.  
 
Lansarea selecției pentru grupurile țintă va fi realizată în cadrul campaniilor de informare 
prin:  

 postarea de anunțuri tip poster în spațiul în care se desfășoară campaniile;  
 distribuirea de pliante și/sau flyer-e.  

În plus, se vor posta aceste informații pe site-ul S - Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, pe 
site-ul Facultății de Inginerie şi P – LTL Documentary S.R.L., crearea unei pagini Facebook a 
proiectului.  
Echipa de management și implementare se va asigura diseminarea corespunzătoare a acestor 
informații.  
 
In etapa de recrutare expertul informare recrutare si stagii de practica va promova prin 
intermediul paginii de facebook a proiectului, la avizierul facultatii si in mod direct tuturor 
studentilor demararea etapei de inscriere in grupul tinta.  
 
Selecția studentilor din grupul țintă va avea la bază principiul egalității de șanse și 
principiul non-discriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi, 
preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, vârstă, situație sau responsabilitate familială sau alte 
asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.  



 
 
 
 
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe 
Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc 
un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI 
Titlul proiectului Practica din facultate – succes in cariera! 
Contract POCU/90/6.13/6.14/107027 

 

6

 
Selectia si inregistrarea membrilor grupului tinta se vor realiza in doua etape:  
Etapa I consta in exprimarea intentiei candidatilor de inscriere in grupul tinta al proiectului 
prin completarea si transmiterea unei cereri de inscriere si a documentelor doveditoare, care 
vor face parte integranta din dosarul de membru al grupului tinta.  
 
Etapa a II-a consta in selectia si inregistrarea candidatilor in grupul tinta al proiectului.  
Mentinerea in proiect si implicarea membrilor grupului tinta in mod activ in activitatile 
proiectului se va realiza de catre expertul recrutare si stagii practica si expertii instruire, 
care vor asista aceste persoane pe parcursul derularii proiectului coordonand si asigurand 
intelegerea tuturor etapelor si proceselor care apar pe parcursul intregului proiect. 
 
La recrutarea, selectia si inregistrarea persoanelor in grupul tinta, se va monitoriza individual 
procesul de inregistrare, urmarindu-se astfel realizarea indicatorilor de grup tinta asumati in 
cererea de finantare, respectand egalitatea de sanse si gen.  
Informatiile colectate pentru persoanele inregistrate in grupul tinta se vor inscrie intr-o baza 
de date, astfel incat datele sa fie centralizate la nivelul intregului proiect. 
 

3.3. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ELIMINATORII ȘI VALIDAREA 
SELECȚIEI  
Dosarele de candidatură depuse vor fi analizate de către Expertul informare-recrutare și 
stagii practică împreuna cu experții instruire practică, care vor urmări ca dosarele să 
conțină toate documentele obligatorii. Dacă se constată lipsa unor documente, acestea vor fi 
solicitate prin e-mail candidatului, urmând să fie transmise în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data solicitării. În cazul în care completarea dosarului nu s-a realizat în 
termenul menționat, candidatura va fi declarată neeligibilă. 
Comisia de înscriere va fi formată din:  

o Expert informare-recrutare si stagii practica;  
o Funcționar administrativ;  

 
Comisia de selecție va avea următoarea structură:  
1. Președinte comisie selecție grup țintă studenți; 
2. Membri evaluatori selecție grup țintă studenți.  
3. Secretar comisie selecție grup țintă studenți; 
În cadrul comisiei de selecție atribuțiile membrilor sunt următoarele:  
Președintele de comisie:  

o asigură buna organizare și desfășurare a procesului de selecție a grupului țintă;  
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o asigură obiectivitatea și transparența evaluării;  
o evaluează dosarele candidaților, alături de ceilalți 2 membri ai comisiei.  

Membrii evaluatori:  
o evaluează dosarele de candidatură conform prevederilor prezentei Metodologii.  

Secretarul comisiei:  
o preia dosarele și asigură partea logistică și administrativă a procesului de selecție;  
o asigură comunicarea cu potențialii membri ai grupului țintă studenți;  
o afișează rezultatele după fiecare etapă a procesului de selecție;  
o nu evaluează candidații.  

 
Persoanele implicate în evaluarea candidaturilor în cadrul procesului de selecție vor respecta 
următoarele reguli:  

o exercitarea atribuțiilor cu onestitate, corectitudine și responsabilitate;  
o evaluarea obiectivă, pe baza criteriilor stabilite;  
o păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale participanților;  
o respectarea procedurilor și termenelor stabilite.  

 
Membrii comisiei de selecție fac parte din echipa de implementare a proiectului. Managerul 
de proiect desemnează membrii comisiei, prin decizie internă, cu cel puțin 48 de ore înainte 
de desfășurarea Etapei I.  
Această comisie va verifica dosarele din perspectiva:  

o condițiilor eliminatorii a candidaților;  
o completitudinii/corectitudinii completării dosarului: acesta conține toate documentele 

solicitate (ca număr și formă).  
 
În urma acestei verificări comisia de înscriere întocmește un Proces verbal prin care stabilește 
dosarele care urmează să fie respinse: numărul acestora, numele candidaților și motivul 
eliminării – conform Anexei nr.3 la această Metodologie.  
 
Pentru a asigura un acces adecvat al candidaților, în vederea atingerii obiectivelor proiectului, 
se va realiza o distribuție unitară a studenților pe domeniul/profilul/specializarea aferente 
nivelului de studii la care este încadrat, astfel încât să se încadreze în distribuția descrisă în 
tabelul de mai jos:  
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GRUP ȚINTĂ  260 
STUDENȚI CONSILIAȚI  260 

Din care studenți selectați în primul an 130 
Din care studenți selectați în al doilea an 130 

STUDENȚI PARTICIPANȚI LA STAGII DE 
PREGĂTIRE teoretică si practică   

260 

 din care persoane de sex feminin min. 50 

DIN CARE STUDENȚI INSTRUIȚI ÎN PROTOTIPARE 
/ROBOTICĂ/CINETOSTATICA/CNC/TIC 

190 

3.4. BENEFICIILE GRUPULUI ȚINTĂ 
Membrii grupului tinta al proiectului vor beneficia de urmatoarele avantaje:  

 participa la sesiuni de instruire pentru dobandirea de competente necesare in 
companii;  

 beneficiaza de consiliere in cariera profesionala si vocationala;  
 beneficiaza de subventii de practica (Se va respecta intocmai Ordinul ministrului 

educatiei nr. 3955/2008 privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor 
de studii universitare, reglementarile de practica specifice Universitatii Lucian Blaga 
din Sibiu, legislatia privind protectia muncii) si vor avea posibilitatea sa aplice 
aptitudinile si cunostintele practice dobandite in timpul stagiului de practica in cadrul 
unor concursuri organizate. 

 vor beneficia si de experienta expertilor din proiect si a tutorilor din companii 
care vor transfera cunostinte,vor forma abilitati si deprinderi specifice, vor evalua 
practicantii.  

 pe durata pregatirii, studentii vor fi informati si constientizati asupra beneficiilor 
stagiilor de pracica si asupra oportunitatilor de angajare. 

 premiile in cadrul stagiilor de pregatire practica vor fi acordate pe criterii de 
performante deosebinte, examen final, implicarea in desfasurarea stagiului, fara a se 
tine cont de gen, rasa, etnie, religie, etc. 
 

Se va promova in cadrul proiectului si dupa incheierea acestuia conceptul de abordare 
integrata, in sensul incorporarii principiilor egalitatii de sanse dintre femei si barbati, al 
eliminarii disparitatilor de gen si discriminarilor pe motive de sex in derularea programelor de 
orientare si consiliere profesionala si vocationala si stagii de pregatire practica. 
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4. CALENDARUL DE SELECŢIE  
Etapa Perioada Termen de 

finalizare 
Responsabili 

Campanie informare si 
promovare  

10 Septembrie 2018 - 9 
Iunie 2020 

09.06.2020  Expert informare 
recrutare si stagii 
practica 

Preluarea dosarelor de 
candidatură  

10 Septembrie 2018 - 9 
Iunie 2020 

09.06.2020  Functionar 
adminstrativ 

Verificare condiții 
eliminatorii  

10 Septembrie 2018 - 9 
Iunie 2020 

09.06.2020  Expertul informare 
recrutare si stagii 
de practica 

Validare  10 Septembrie 2018 - 9 
Iunie 2020 

09.06.2020  Expertul informare 
recrutare si stagii 
de practica 
Experti instruire 
practica 

Avizarea şi anunţarea 
rezultatelor  

10 Septembrie 2018 - 9 
Iunie 2020 

09.06.2020  Manager proiect 
Expertul informare 
recrutare si stagii 
de practica 

 

5. ANEXE  
Lista anexelor:  
- Anexa 8. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate 
prin POCU 2014-2020 
- Anexa 1. Declarație de neparticipare (Declarație pe propria răspundere privind evitarea 
dublei finanțări ) 
 - Anexa 2. Adeverință student  
- Anexa 3. Proces verbal de verificare a dosarelor  
- Anexa 17. Registru Grup Tinta 
 
 

Expert informare-recrutare și stagii practică, 
 

Sef lucr.dr.ing. Cristian MATRAN 
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  Proiect POCU/90/6.13/6.14/107027  
  
Eşti student(ă) în anii II, III sau IV la Facultatea de Inginerie?  
Te interesează efectuarea unui stagiu de practică in companie?  
  
ATUNCI, vino să te înscrii în grupul ţintă al proiectului „Practica din facultate – succes in 
cariera!”  Proiectul este implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu LTL 
Documentary SRL şi are ca obiectiv general facilitarea si imbunatatirea procesului de insertie pe piata muncii, 
dezvoltarea cunostintelor si a aptitudinilor tehnice prin desfasurarea unui program de practica in medii 
productive (companii) si didactice (laboratoare parteneriale), insotit de instruire si de consiliere 
vocationala si profesionala pentru 260 de studenti, în scopul creşterii nivelului de calificare şi a unei inserţii 
mai rapide pe piaţa muncii.   
Scopul proiectului îl reprezintă crearea unei punţi de legătură între Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi 
sectorul privat, pentru a facilita tranziţia studenţilor de la activitatea academică la activitatea concretă de 
muncă în cadrul unei companii.   
Selectia si inregistrarea membrilor grupului tinta se vor realiza in doua etape: Etapa I consta in exprimarea 
intentiei candidatilor de inscriere in grupul tinta al proiectului prin completarea si transmiterea unei cereri de 
inscriere si a documentelor doveditoare, care vor face parte integranta din dosarul de membru al grupului 
tinta. Etapa a II-a consta in selectia si inregistrarea candidatilor in grupul tinta al proiectului. In procesul de 
selectie se va promova egalitatea de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, 
religie sau credinta, handicap, varsta sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea 
accesului egal la serviciile oferite.  
In cadrul procesului de selecţie este permisă intervenţia agentului economic partener de practică. La 
solicitarea acestuia este posibilă introducerea unei selecţii suplimentare, de tip interviu, prin care sunt evaluate 
o serie de aptitudini ale candidaţilor.  
  
Rezultatele evaluărilor şi modul de repartiţie al locurilor de practică vor fi afişate la avizierul proiectului 
(etaj 2, corp IM) şi pe site-ul proiectului http://ccimn.ulbsibiu.ro. Rezultatele evaluărilor şi modul de 
repartiţie al locurilor de practică, publicate conform procedurii de mai sus, sunt definitive şi necontestabile.  
Membrii grupului tinta al proiectului vor beneficia de urmatoarele avantaje:   

• practicantii vor beneficia si de experienta expertilor din proiect si a tutorilor din companii care 
vor transfera cunostinte,vor forma abilitati si deprinderi specifice, vor evalua practicantii;   

• pe durata pregatirii, studentii vor fi informati si constientizati asupra beneficiilor stagiilor de 
pracica si asupra oportunitatilor de angajare; 

• participa la sesiuni de instruire pentru dobandirea de competente necesare in companii;  
• beneficiaza de consiliere in cariera profesionala si vocationala;   
• beneficiaza de subventii in valoare de 800 lei;  
• premiile in cadrul stagiilor de instruire pe criterii de performante deosebite, examen final, 

implicarea in desfasurarea stagiului, fara a se tine cont de gen, rasa, etnie, religie etc.  
  
Perioada de înscriere în proiect: 10.09.2018 - 9.06.2019.  
Persoane de contact:     
Sef lucr.dr.ing. Cristian MATRAN  - Expert informare recrutare si stagii practica           
e-mail: cristian.matran@ulbsibiu.ro  

 






