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ACTIVITATEA 4. Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri complementare inovative cu o
componentă aplicativă adresate studenților din ciclul de studii de licență/master, cu scopul creșterii
angajabilității absolvenților
SUBACTIVITATEA 4.3. Selectarea studentilor/ masteranzilor și derularea online a 6 cursuri
complementare programelor de studii licență/master

Metodologie de recrutare și înregistrare a
grupului țintă studenți/masteranzi
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CAPITOLUL 1
CADRUL GENERAL
Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului ţintă în cadrul proiectului
“DINAMIC - Optimizarea ofertelor de studii din învățământ terțiar universitar și nonuniversitar
tehnic în sprijinul angajabilității persoanelor defavorizate”, POCU/320/6/21/122773.
Proiectul a demarat în 27 februarie 2019 și se derulează pe o perioadă de 30 luni, până în 26
august 2021, fiind implementat de către Universitatea din Petroşani în parteneriat cu Universitatea
din Bucureşti.

1.1. Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele
economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI, creșterea participării la învățământul terțiar
non-universitar, precum și a atractivității, diversificării și inovării programelor educaționale
adresate studenților/masteranzilor, în strânsă legătură cu îmbunătățirea competențelor
transversale ale cadrelor didactice din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat
în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.

1.2. Obiective specifice ale proiectului
Proiectul urmareste îndeplinirea următoarelor obiectivele specifice:
1. OS1 - Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării de programe non-universitare terțiare
tehnice în vederea extinderii acestei forme de școlarizare adresate tinerilor care au
finalizat studii liceale, dar nu au obținut diploma de bacalaureat.

2. OS2 - Perfecționarea profesională a personalului didactic din învățământul terțiar universitar și
non-universitar prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a
competențelor didactice centrate pe conținut educațional inovator și resursele de
învățare moderne și flexibile.
3. OS3 - Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri complementare inovative cu o componenta
aplicativă adresate studenților din ciclul de studii de licență/master, cu scopul creșterii
angajabilității absolvenților.
4. OS4 - Elaborarea, diversificarea și operaționalizarea unor oferte educaționale de inovare socială
în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul
instituțiilor de învățământ superior acreditate prin dezvoltarea de parteneriate corelate
cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si
SNCDI în vederea creșterii angajabilității absolvenților și adaptabilității la cerințele pieței
forței de muncă.

CAPITOLUL 2
GRUPUL ŢINTĂ
2.1. Beneficiile pentru grupul țintă
- pe termen lung: diversificarea cunoștințelor celor 300 de persoane (studenți / masteranzi), fapt
ce le oferă o mobilitate sporită pe piața muncii, precum și efectul pozitiv și valoarea adaugată
date de posibilitatea lărgirii bagajului de cunoștințe.
- pe termen scurt: participarea la 1 până la 6 cursuri complementare adaptate domeniilor și
programelor de studii pe care le frecventează, dobândirea de calificari complete.

2.2. Grupul ţintă eligibil
Conform

cererii

de

finanțare,
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a

contractului

de

finanțare

cu

nr.

POCU/320/6/21/122773, grupul țintă al proiectului este format din 300 de persoane
(studenţi/masteranzi), participanţi la cel puţin un curs complementar, din care:
60 persoane astfel: Netradiţionali – 10, Rural - 40, Romi – 10.

2.3. Criterii de selecţie a grupului ţintă
Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiul egalităţii de şanse şi
nediscriminării și 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 responabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de
discriminare directă sau indirectă.

CAPITOLUL 3
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI
DE SELECŢIE ȘI VALIDARE A GRUPULUI ȚINTĂ
RESPONSABIL: Expert cursuri GT studenți / masteranzi
3.1. Lansarea selecției
Anunțarea activităților adresate grupului țintă și a criteriilor de selecție a acestora potențiali candidați la cursurile complementare adaptate domeniilor și programelor de studii pe
care le frecventează, se poate face prin:
-

promovare online (pe site-ul partenerilor și canale alternative de comunicare, cum sunt
twitter, facebook, flash-urile pe blogurile „populare” etc.);

-

campanie clasică (prin intermediul materialelor publicitare de tip afișe, fly-ere, broșuri,
bannere, diverse obiecte promoționale);

-

campanie din ușă-în-ușă, aplicând metoda bulgărelui de zăpadă de contactare
nemijlocită și prezentare a beneficiilor proiectului;

-

promovare în mass-media (radio, televiziune, presa scrisă).

3.2. Conditii de eligibilitate
-

studenți la programele de studii de licență;

-

masteranzi la programele de studii de master;

-

200 de cursanți din care 60 persoane astfel:
-

Netradiţionali – 10,

-

Rural - 40,

-

Romi – 10.

3.3. Conținutul dosarului de înscriere
Dosarul de înscriere la cursurile complementare are următorul conținut (Anexa 5 - Opis
dosar):
- Copie după Certificatul de naștere – cu viza „Conform cu originalul”;
- Copie după Cartea de identitate – cu viza „Conform cu originalul”;
- Copie după Certificatul de căsătorie – cu viza „Conform cu originalul” în cazul în care în urma
căsătoriei, candidatul(a) și-a schimbat numele;
- Fişă de înscriere la cursurile complementare (Anexa 1);
- Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 2);
- Declareţie de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
- Declarație de evitare a dublei finanțări care atestă că nu a mai participat la un proiect
finanțat din fonduri nerambursabile (Anexa 4);
- Adeverință de student.

Expertul cursuri GT studenți /masteranzi se va asigura că persoanele care doresc să se înscrie
au disponibilitatea participării la activităţile proiectului, respectiv:
-

participarea la 1 până la 6 cursuri complementare adaptate domeniilor și programelor
de studii pe care le frecventează.

CAPITOLUL 4
DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE SELECŢIE
ȘI VALIDARE A GRUPULUI ȚINTĂ
RESPONSABIL: Expert cursuri GT studenți /masteranzi
4.1. Documentele participantului necesare pentru activitatea de informare
- Formular de înregistrare a grupului țintă-completat corect și semnat (în original) (Anexa 8)
- Declarație de consimțământ în care beneficiarul este de acord cu prelucrarea datelor cu
caracter personal (în original) (Anexa 3)

4.2. Documente justificative necesare
-

Copie după Certificatul de naștere – cu viza „Conform cu originalul”;

-

Copie după Cartea de identitate – cu viza „Conform cu originalul”;

-

Copie după Certificatul de căsătorie – cu viza „Conform cu originalul” în cazul în care în
urma căsătoriei, candidatul(a) și-a schimbat numele;

-

Adeverință de student.

4.3. Documentele participantului pentru înscrierea la cursurile complementare
-

Fișa de înscriere la curs - completată corect și semnată (în original) (Anexa 1);

-

Angajament de disponibilitate (Anexa 2);

-

Declarație dublă finanțare (Anexa 4).

4.4. Modul de completare a documentelor de înscriere în grupul țintă
1. Fișa de înscriere
Completarea Fișei de înscriere la cursurile complementare este obligatorie pentru fiecare
beneficiar în parte. Fișa se completeză, se datează și se semnează de cursant.

2. Declarație de consimțământ
Declarația de consimțământ se va completa de către beneficiar odată cu completarea
formularului de grup țintă. Prin intermediul aceste declarații, beneficiarul își dă acordul cu privire la
utilizarea și prelucrarea datelor personale de către Managementul de proiect în regim de
confidențialitate și folosite doar în cadrul proiectului menționat în declarație. Refuzul de
completare a acestei declarații conduce la excluderea beneficiarului din grupul țintă al proiectului.
Pentru completarea corectă a declarației este indicat ca beneficiarul să aibe o carte de identitate
(C.I.) validă la îndemană.

3. Declarație privind evitarea dublei finanțări
Declarația privind evitarea dublei finanțări se va completa de către beneficiar odată cu
completarea formularului de grup țintă. Prin intermediul acesteia, beneficiarul declară că nu a
beneficiat şi nu beneficieză de nici o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare în
calitate de participant, pentru programul de formare profesională la cursul la care se înscrie şi nu a
obţinut competențele specifice acestui curs. Se va completa cu litere de tipar și se va semna de
către beneficiar.

4. Formular de înregistrare în grupul țintă
Completarea Formularului de grup țintă este obligatorie pentru fiecare beneficiar în parte.
Formularul cuprinde următoarele componente:

I. Informații personale:
Secțiunea nume prenume se va completa cu litere de tipar, CNP trebuie să fie completat
conform cărții de identitate (anexat la formularul de grup țintă trebuie să existe o copie a cărții de
identitate pentru verificare), Gen se completeaza conform C.I.-ului, Naționalitate se va completa cu
română sau altă naționalitate conform datelor furnizate de beneficiar (la secțiunea altă
naționalitate se va trece și naționalitatea rromă ), Vârsta se va completa conform C.I., locul de
reședință se va completa conform C.I.-ului.

II. Nivelul de instruire
În cadrul acestei secțiuni se va bifa, doar o singură dată, nivelul aferent ultimei instituţii de
învăţământ absolvite.

III. Statutul pe piaţa muncii
La această categorie se va bifa, doar o singură dată în funcție de datele furnizate de
beneficiar.

IV. Apartenența la un grup vulnerabil
Această secțiune se va bifa o singură dată în funcție de datele furnizate de beneficiar,
documente justificative și indicatorii de realizat pe proiect.
Pentru semnarea documentului, beneficiarul va trece numele și semnatura în partea stângă,
iar reprezentantul organizației va semna în partea dreaptă.

Formularul de înregistrare în grupul țintă, precum și celelalte documente menționate pentru
înscrierea în grupul țintă, vor fi completate în prezența Expertului cursuri GT studenți /masteranzi.
După verificarea informațiilor din formular cu documentele atașate dosarului, Expertul
cursuri GT studenți /masteranzi se va ocupa de verificarea dosarului.

5. Proces-verbal de verificare a dosarului de înscriere
Expertul cursuri GT studenți /masteranzi verifică eligibilitatea cursanților înscriși. Evaluarea
eligibilității candidaților presupune verificarea:
-

Conținutului documentelor din Dosarul de înscriere;

-

Corectitudinii și valabilității documentelor depuse la Dosarul de înscriere;
Rezultatul procesului de evaluare a eligibilității candidaților este confirmat de procesul

verbal de verificare a dosarului de înscriere la cursurile complementare organizare în cadrul
proiectului (Anexa 6).

6. Lista cursanților la cursurile cpmplementare
După verificarea dosarelor de înscriere Expertul cursuri GT studenți/masteranzi întocmește
lista cursanților la cursurile complementare din cadrul proiectului „DINAMIC - optimizarea ofertelor
de studii din învățământ terțiar universitar și nonuniversitar tehnic în sprijinul angajabilității
persoanelor defavorizate” (Anexa 7).

Prezenta metodologie poate fi completată/modificată în funcție de necesitățile reale care
decurg din implementarea proiectului.

