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METODOLOGIE PRIVIND SELECȚIA, ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ ȘI REPARTIȚIA 
LA PARTENERI DE PRACTICĂ 

Potrivit cererii de finanțare, echipa de management se asigură de întocmirea de 
metodologii privind implementarea proiectului și se asigură de respectarea acestora. Între 
metodologiile menționate în cererea de finanțare se regăsește și metodologia privind selecția 
grupului țintă. 

În cadrul proiectului cu titlul P.S. Practica cu Succes! grupul țintă va fi selectat 
conform prezentei metodologii. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, perioada 
de implementare a acestuia fiind de 2 ani (1 Octombrie 2020 – 30 Septembrie 2022). 

I. LISTA RESPONSABILILOR CU COORDONAREA, ELABORAREA, 
VERIFICAREA, ADAPTAREA ȘI APROBAREA METODOLOGIEI  

 Elemente privind 
responsabilii / 
operațiunea 

Nume și 
prenume 

Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1. COORDONAT 
Cristina 
DOMINIC 

Asistent 
manager 1 

05.12.2020 
 

2. 
ÎNTOCMIT, 
VERIFICAT, 
ADAPTAT 

Filip 
IPATIOV 

Responsabil 
grup țintă 

05.12.2020 
 

3. 
COORDONAT, 
APROBAT 

Iuliu 
VESCAN 

Manager 
proiect 

05.12.2020 
 

II. SCOPUL METODOLOGIEI 

Scopul metodologiei este de a stabili modalitatea în care vor fi selectați studenții care 
vor face parte din grupul țintă al proiectului, astfel încât să fie respectate prevederile cererii de 
finanțare aprobate, prevederile Ghidului Solicitantului, ale Manualului beneficiarului POCU și 
/ sau alte prevederi legale în vigoare, modalitatea de înscriere în grupul țintă al proiectului, 
precum și modalitatea în care vor fi aceștia repartizați în cadrul instituțiilor de practică. 

Metodologia are drept scop asigurarea unui cadru în care să se asigure o selecție 
uniform principială a grupului țintă, în cadrul căreia să țină cont de aceleași criterii pentru toți 
studenții din grupul țintă, și o repartizare corectă a studenților în cadrul instiuțiilor de practică, 
ținându-se cont de principiul nediscriminării și egalității la șanse. 

III. DOMENIUL DE APLICARE 

Metodologia este utilizată de către echipa de implementare a proiectului în vederea 
selectării grupului țintă, a înscrierii efective a studenților în grupul țintă, precum și a repartizării 
lor în cadrul instituțiilor de practică. 
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Metodologia este elaborată astfel încât să cuprindă o descriere detaliată a etapelor 
prin care sunt realizate cele menționate mai sus. De asemenea, în cadrul documentului se 
face referire la persoanele cu atribuții în cadrul acestor activități. 

Această metodologie intră în sarcinile echipei de implementare și se pune în aplicare 
în 2 etape: o singură dată, la începutul fiecărui an de implementare. 

IV. DESCRIEREA METODOLOGIEI 

A. Metodologia are ca scop: 

o Stabilirea modalității de selecție a studenților care vor face parte din grupul țintă 
al proiectului; 

o Stabilirea modalității de înscriere în grupul țintă al proiectului; 
o Stabilirea modalității de repartiție a studenților în cadrul instituțiilor de practică; 
o Asigurarea unui cadru în care să se realizeze o selecție uniform principială a 

grupului țintă și o repartizare corectă a studenților în cadrul instituțiilor de 
practică, cu respectarea principiului nediscriminării și al egalității la șanse. 

B. Pentru aplicarea metodologiei se vor utiliza documentele menționate în lista de mai jos: 

o Cererea de finanțare în vigoare, Contractul de finanțare + anexele 
acestuia, Ghidul solicitantului POCU (condiții generale + condiții 
specifice), Manualul Beneficiarului POCU în vigoare + alte prevederi 
legale în vigoare – stau la baza implementării proiectului. Proiectul va fi 
implementat ținându-se cont de acestea. 

o Instrumentul electronic Google Forms (Anexa 1) de înscriere în proiect. 
Având în vedere dispozițiile art. 2 din Hotărârea nr. 52 din 05.11.2020 a CNSU, 
privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 11 din 
Anexa nr. 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tilului de risc, din Hotărârea 
de Guvern nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, și ținând cont de viziunea fermă a UBB – 
”siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară”, s-a decis 
implementarea unei alternative de înscriere la distanță (online), prin intermediul 
unui instrument electronic conceput în acest sens. 

o Borderou interviuri (Anexa nr. 2) se va completa în urma interviurilor 
derulate. Din aceleași considerente enunțate mai sus, interviurile vor fi de 
asemenea organizate în varianta online. 

o Distribuția studenților (Anexa nr. 3) va fi realizată de către echipa de 
implementare în funcție de specificul specializării, coroborat cu profilul 
activităților partenerilor de practică cu care s-au încheiat acordurile de 
colaborare. 
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C. Echipa de management este responsabilă de respectarea și punerea în aplicare în cele 
mai bune condiții a prezentei metodologii. Din cadrul echipei de implementare, persoanele 
responsabile cu selecția grupului țintă sunt după cum urmează: 

 Nume și prenume Funcția Data Semnătura
1 2 3 4 

1. Filip IPATIOV 
Responsabil grup 
țintă 

05.12.2020 
 

2. Ioan FODOREAN 
Coordonator 
activități - Geografie 

05.12.2020 
 

3. Leon GOMBOȘ 
Coordonator 
activități - FEFS 

05.12.2020 

4. Nicoleta BRIȘAN 
Coordonator 
activități - FȘIM 

05.12.2020 
 

 
D. Criterii de eligibilitate pentru înscrierea în grupul țintă: 

Conform Cererii de finanțare, grupul țintă al proiectului va fi format din 321 de studenți 
(ISCED 5-7) din cadrul Universității Babeș-Bolyai, care frecventează cursurile celor 3 facultăți 
implicate în proiect: Facultatea de Geografie, Facultatea de Educație Fizică și Sport 
(FEFS), Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (FȘIM). Studenții care vor face parte din 
grupul țintă sunt de la nivel licență / master, înmatriculați la una dintre specializările 
următoare: 

o Facultatea de Geografie (total 171 studenți):  

o Geografie, nivel licență 

o Geografia turismului, nivel licență 

o Planificare teritorială, nivel licență 

o Cartografie, nivel licență  

o Hidrologie și meteorologie, nivel licență 

o Amenajare și dezvoltare turistică, nivel master 

o Turism sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării, nivel 

master 

o Geomatică, nivel master 

o Planificare și dezvoltare regională, nivel master 

o Turism și amenajarea teritoriului, nivel master 

o Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic, nivel master 

o Ecoturism și dezvoltare durabilă, nivel master 

o FEFS (total 100 studenți):  

o Kinetoterapie și motricitate specială, nivel licență 

o Kinetoterapie în afecțiunile aparatului locomotor, nivel master  

o FȘIM (total 50 studenți): 

o Știinta mediului, nivel licență 

o Management și audit de mediu, nivel licență 

o Ingineria mediului, nivel licență 
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o Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice, nivel licență 

o Gestiunea și protecția mediului, nivel master 

o Evaluarea riscului și securitatea mediului, nivel master 

o Dezvoltarea sustenabilă și managementul mediului, nivel master 

Grupul țintă va fi împărțit între cei 2 ani de implementare. Având în vedere că a fost 
analizat gradul de atingere al indicatorilor asumați prin cererea de finanțare, pentru primul an 
de implementare, totalul de locuri disponibile va fi de 270 de studenți. Locurile disponibile / 
facultăți sunt după cum urmează: 

o Facultatea de Geografie - 150 studenți 
o FEFS – 80 studenți 
o FȘIM – 40 studenți 

Toți studenții care vor fi incluși în grupul țintă trebuie să aibă Practica în planul de 
învățământ, ca disciplină obligatorie. Stagiile de practică vor corespunde duratei unui 
an universitar. Durata de desfășurare a stagiilor de practică este reglementată în planul de 
învățământ aprobat. 

Studenții din grupul țintă nu trebuie să facă parte din grupul țintă al unui alt proiect 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, 
Axa prioritară 6 - Educație și competențe, OS 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 potential loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent 
pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI.  

De asemenea, pentru evitarea dublei finanțări, în grupul țintă nu vor fi incluși 
studenți care au mai beneficiat de sprijin acordat în cadrul altor proiecte finanțate din 
fonduri europene, care au vizat stagii de practică. 

Pentru ca un student să poată participa la selecția organizată în cadrul proiectului, va 
trebui să îndeplinească în mod obligatoriu criteriile de eligibilitate menționate mai sus.  

Responsabilul grup țintă se va asigura că instrumentul electronic Google Forms, de 
înscriere online în proiect, nu permite înscrierea studenților neeligibili. 

E. Parcurgerea efectivă a etapelor 

Selecția efectivă a grupului țintă se va realiza o singură dată pe an, la începutul 
fiecărui an de implementare, după cum urmează: 

MEDIATIZAREA PROIECTULUI ȘI PARTICIPAREA STUDENȚILOR 

1. Mediatizarea proiectului către tot efectivul de studenți eligibili, la nivelul celor 3 facultăți 
implicate în proiect (luna decembrie). Persoanele din echipa de implementare 
(Responsabil grup țintă, Coordonatori stagii practică) se vor implica în realizarea 
acestei etape. În cadrul acestei etape, se vor efectua prezentări ale proiectului, în 
cadrul cărora se va pune accent pe obiective, activități, beneficii (premiere – criterii 
premiere: stagiu practică 50%, activitate consiliere 20%, activități inovative 20%, eseu 
motivațional final 10%), cu accent pe derularea stagiului de practică. De asemenea, 
vor fi prezentate criteriile privind selecția în cadrul grupului țintă (cuprinse în acest 
document). Participarea în cadrul unor astfel de evenimente, organizate online, va fi 
consemnată în cadrul unor Procese-verbale ale întâlnirilor. Mediatizarea proiectului se 

Lenovo
Text Box
        Selecția este deschisă tuturor studenților interesați, inclusiv persoanelor cu dizabilități, echipa de management asigurându-se că principiul accesibilității este respectat, prin înlăturarea sau ameliorarea obstacolelor fizice, prin prevederea de activități accesibile.
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va efectua și prin intermediul site-urilor celor 3 facultăți implicate și/sau a paginilor de 
facebook. 

2. Participarea studenților în cadrul proiectului este voluntară și se va realiza pe baza 
completării de către studenți a documentelor solicitate de către echipa de management 
și a parcurgerii etapelor menționate. 

V. ÎNSCRIEREA ȘI SELECTAREA STUDENȚILOR ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

1. În vederea selectării și înscrierii studenților în grupul țintă, aceștia vor completa și 
trimite online instrumentul electronic Google Forms (Anexa 1) de înscriere în proiect, 
în perioada 7-14.12.2020, începând cu momentul în care li s-a prezentat proiectul și li 
s-a distribuit formularul de către un membru al echipei.  

2. În perioada 14-18.12.2020 studenții vor fi distribuiți către instituțiile partenere în 
vederea desfășurării interviurilor pe baza cărora se va face selecția și distribuția. 
Fiecare student va fi distribuit pentru participare la 2 interviuri diferite, organizate online 
de către tutorele de practică, cu suportul echipei manageriale, în perioada 15-
22.12.2020. În situaţia în care nu există posibilitatea distribuirii la 2 interviuri diferite 
datorită specificului activităţii partenerilor de practică, studenţii vor participa la un 
singur interviu, iar selectarea se va face pe baza notelor obţinute la acest interviu. 
Criteriul de bază pentru selectarea studenților în grupul țintă al proiectului pentru 
repartizarea acestora către firme va fi dat de notele (ierarhia) rezultată în urma 
participării la interviurile cu tutorii din firmele partenere. Rezultatele selectării și 
repartizării se vor aduce la cunoștința studenților în perioada 22-23 decembrie 2020. 

3. Opțiunile de derulare a stagiilor de practică în cadrul facultăților implicate sunt 
următoarele: 

o  Facultatea de Geografie (tipuri de stagii): 
 Agenții de turism 
 Hoteluri, pensiuni / structură de primire cu funcțiuni de cazare 
 Asociații de promovare turistică  
 Agenție de turism virtuală (creată în cadrul proiectului)  
 Firme de cartografie și GIS 
 Firme de urbanism și amenajare teritorială 
 Instituție de administrare a apelor 

o FEFS (instituții de practică):  
 Med Rehab Team 
 Kineto  Atletic Med  
 HC Kinetic - Centru de Tratament 
 Kineto Med 

o FȘIM (instituții de practică): 
 Farmec S.A. Cluj-Napoca 
 Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu 

“Ernest Lupan” 
 ICIA Cluj-Napoca 
 GeoPlus Services 
 Hamburger Recycling Romania 
 Centrul de Mediu și Sănătate Cluj 
 Rosal Grup Cluj-Napoca 
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4. Baza de date va fi centralizată și gestionată de către echipa de implementare.  

5. În mod similar se vor selecta studenții în grupul țintă în anul al doilea de implementare. 

VI. POST-ÎNSCRIERE ONLINE – GOOGLE FORMS 

1. Pentru a fi validată înscrirea în grupul țintă, fiecare student selectat va trebui să depună 
online, pentru baza de date a proiectului, o copie după cartea/documentul de 
identitate. 

2. Aceeași bază de date a proiectului, va fi completată cu o adeverință prin care să se 
ateste faptul că persoana are calitatea de student în cadrul uneia din facultățile 
implicate. 

3. Pe baza informațiilor din cadrul formularului Google Forms completat de către studenți, 
Responsabilul grup țintă se va asigura de completarea instrumentului POCU Forms. 

VII. PREVEDERI FINALE 

Prezenta metodologie va fi aplicată în cadrul proiectului P.S. Practica cu Succes! și 
va fi modificată / completată de către persoanele responsabile ori de câte ori se va considera 
necesar. 




