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METODOLOGIE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ PROIECTUL PRIVIND
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR „ROSE”
Sub-proiectului: Asigurarea acCEsului la învățământ de calitate în domeniul ingineriei
ENERGetice (ACE-ENERGY)

Capitolul 1. CADRU GENERAL
Prezenta metodologie pentru selecția grupului ţintă este aferentă sub-proiectului „Asigurarea
acCEsului la învățământ de calitate în domeniul ingineriei ENERGetice (ACE-ENERGY)"
finanţat prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Competitive
pentru sprijin acordat Studenților, conform Acordului de grant nr. 366/560/55/III din data de 10.09.2020,
încheiat între Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare
Externă și Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă oferirea de sprijin studenților înmatriculați în
anul I la Facultatea de Energetică din cadrul Universității Politehnica din Bucureşti (UPB), care
sunt expuși riscului de abandon pe parcursul primului an de studii aferent ciclului de licență,
aparținând cu precădere grupurilor dezavantajate, pentru asigurarea accesului la învățământul de
calitate în domeniul ingineriei energetice și creşterea gradului de retenţie în primul an de studii universitare.
În acest scop se vor aplica programe de îndrumare și sprijin prin tutorat, coaching și dezvoltare personală,
dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale, consiliere profesională şi orientare în carieră pentru facilitarea
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă și îmbunătăţirea cunoştinţelor generale ale studenţilor. Astfe, pentru
studenţii aflaţi în situaţii de risc se prevăd: programe remediale, activități pentru dezvoltarea cunoștințelor
digitale și tehnice și motivarea pentru domeniul ingineriei energetice, coaching și dezvoltare personală,
activităţi de dezvoltare a competenţelor socio – emoţionale, acţiuni de tutorat permanent cu explicarea
desfăşurării proceselor de predare / învăţare şi evaluare; consiliere profesională şi orientare în carieră.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, iar activitatea de selecţie a grupului ţintă
este prevăzută a se realiza în fiecare an de implementare, conform Formularului de aplicaţie.
Capitolul 2. GRUPUL ŢINTĂ
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 140 de studenți (70 studenți/an, 2 ani) înmatriculați
în primul an de studiu 2020-2021 şi 2021-2022 în cadrul Facultății Energetică, Universitatea
POLITEHNICA din Bucureşti, în special studenți din grupuri dezavantajate, care se încadrează în
una din următoarele situații:
•
•

au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat;
aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum ar fi: provin din familii cu venituri mici;
provin din mediul rural; sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice; sunt orfani de unul sau de
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ambii părinți; provin din centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare; sunt de etnie
romă.
Pentru includerea în grupul țintă al proiectului vor fi avuți în vedere atât studenții finanțați
integral de la bugetul de stat, cât și cei ce sunt înscriși pe locurile cu taxă, indiferent de cetățenie.
Grupul ţintă va fi implicat în activităţile de implementare a proiectului, precum activități de sprijin
– tutorat, cursuri și ateliere de lucru pe domenii de specialitate, consiliere profesională și orientare în
carieră în scopul reducerii abandonului universitar, activități de coaching, dezvoltare personală și
dezvoltarea competențelor socio-emoționale, vizite de studii.
Capitolul 3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE A
GRUPULUI ŢINTĂ
Pentru desfășurarea procesului de selecție a grupului țintă va fi constituită o Comisie de Selecție
(CS) formată din:
•
•

Președinte: director de proiect
Membri: experți din echipa proiectului
Principalele atribuții ale Comisiei de Selecție sunt:

•
•
•
•
•
•
•

Realizarea și diseminarea anunțului cu privire la inițierea, calendarul și modul de derulare a
procedurii de selecție pe baza prezentei metodologii;
Preluarea și evaluarea dosarelor conform prezentei metodologii;
Centralizarea rezultatelor evaluării;
Afișarea rezultatelor preliminare ale evaluării;
Recepționarea și soluționarea contestațiilor;
Afișarea listei finale privind grupul țintă selectat în urma procesului de evaluare;
Realizarea procesului-verbal de selecție a membrilor din grupul țintă;

Membrii echipei de proiect care formează Comisia de Selecție, implicați în evaluarea
candidaturilor în cadrul procesului de selecție, vor respecta următoarele principii:
•
•
•
•
•
•

exercitarea atribuțiilor cu responsabilitate și corectitudine;
declinarea evaluării în situația în care constată că se află într-o situație de conflict de interese;
evaluarea obiectivă a candidaturilor, pe baza egalității de șanse, a transparenței și a respectării
criteriilor stabilite în prezenta metodologie;
respectarea prezentei metodologii de selecție și a termenelor privind constituirea grupului țintă al
proiectului;
păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale participanților la procesul de selecție;
arhivarea și gestionarea în condiții optime de siguranță a formatului electronic al dosarelor
candidaților pentru selecția în grupul țintă al proiectului.

Capitolul 4. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Selecția grupului țintă se va face respectând următoarele criterii:
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•
•

Administrativ – presupune ca cei care doresc să se înscrie în grupul țintă să depună dosarul
complet, conform prezentei metodologii, în termenele stabilite și publicate ;
Eligibilitate – grupul țintă trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate prevăzute în
Formularul de aplicație aprobat, respectiv: să facă dovada că este student în anul I al Facultății de
Energetică și, dacă este cazul, că aparține grupurilor socio-economice defavorizate precum:
proveniența din familii cu venituri mici, proveniența din mediul rural, persoane cu dizabilități
sau boli cornice, orfani de unul sau de ambii părinți, sunt de etnie romă sau provin de la centre
de plasament, orfelinate sau alte instituții similare.

Pentru înscrierea în grupul țintă, se va depune un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele
documente inserate într-un dosar plic:
•
•
•
•

Formular de înscriere semnat și datat (original), Anexa 1
Carte de identitate (copie)
Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale, semnată și datată (original),
Anexa 2
Documente justificative sau declarația pe propria răspundere privind apartenența la una dintre
situațiile de risc de abandon (original), Anexa 3.

Documente justificative:
•
pentru încadrarea în categoria „Studenţi care provin din familii cu venituri mici” –
document emis de circumscripţia financiară sau de serviciul specific din cadrul primăriei în raza
căreia locuieşte (original);
•
pentru încadrarea în categoria „Studenţi cu dizabilităţi sau boli cronice” – certificate
medical vizat de cabinetul medical studenţesc (original).
Calendarul selecţiei grupului ţintă pentru primul an de implementare :
•
•
•
•

depunerea dosarului de înscriere în grupul ţintă: 04.10 - 08.10.2021;
anunţarea rezultatelor preliminarii: 13.10.2019;
depunerea contestaţiilor: 14.10.2020;
anunţarea rezultatelor finale: 15.10.2020.

Capitolul 5. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE A
GRUPULUI ŢINTĂ
Metodologia de selecţie grup ţintă este disponibilă pe site-ul Facultăţii de Energetică
(https://www.energ.pub.ro/ ), sectiunea Studenti/ROSE.
Anexele 1, 2 și 3 la Metodologia de selecţie grup ţintă se vor descărca de pe site.
Dosarele de înregistrare în grupul ţintă vor fi depuse la Secretariatul Facultăţii de Energetică,
Dna. Secretar Ileana EPURE.

Pagina 3 din4

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGCU-SS)
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI - Facultatea de Energetică
Titlul subproiectului: Asigurarea acCEsului la învățământ de calitate în domeniul ingineriei ENERGetice
Acord de grant nr. 366/560/55/III

Etapa 1 - Lansarea selecţiei:
Lansarea selecţiei pentru grupul țintă va fi realizată prin:
•
•

postarea anunţurilor de selecție pe pagina facultații;
e-mail către studenții din anul I

Etapa 2 - Depunerea dosarelor de înscriere:
În urma participării la campaniile de promovare, persoanele interesate vor putea să îşi depună
dosarele de înscriere în perioada indicată în Calendarul de selecție. Dosarul de înscriere (întocmit
conform mențiunilor de la pct. 4) va fi depus la sediul Facultății de Energetică, într-un exemplar
original, urmând a fi preluate de către o persoană special desemnată la nivelul proiectului.
Etapa 3 - Verificarea dosarelor și înscrierea în grupul țintă:
Pe baza documentelor depuse, candidații vor fi selectați și înscriși în grupul țintă de către
responsabilul de la nivelul proiectului. Se vor verifica dosarele de înscriere din perspectiva
îndeplinirii condițiilor menționate anterior.
Selecţia participanţilor în grupul ţintă se va face în ordinea exprimării intenţiei de participare
de către fiecare student, prioritate având studenţii care se află în situaţie de risc.
În caz de egalitate, primează ordinea înscrierii.
În cazul în care, după publicarea rezultatelor preliminare ale procedurii de selecţie, există
contestaţii, acestea vor fi soluţionate iar rezultatul va fi comunicat doar candidatului contestatar,
pe aceeaşi cale pe care s-a primit şi contestaţia acestuia. Contestaţiile pot fi depuse la Secretariatul
Facultăţii de Energetică sau pot fi transmise pe e-mail, la adresa secretariat.energetica@upb.ro.
Publicarea listei finale privind grupul ţintă selectat în urma evaluării se va realiza pe site-ul
Facultăţii de Energetică (https://www.energ.pub.ro/), sectiunea Studenti/ROSE.
Capitolul 6. GESTIUNEA DOCUMENTELOR
Toate documentele aferente procedurii de selecție a grupului țintă fac parte din
documentația proiectului și vor fi gestionate și arhivate conform prevederilor legale în vigoare.
Beneficiarul proiectului, Facultatea de Energetică, va respecta regulile de gestiune unitară
a documentelor și a dosarelor care conțin documentele de selecție a grupului țintă, acestea fiind
grupate pe bibliorafturi etichetate în vederea facilitării accesului la conținut.
Dosarele de selecție vor fi întocmite pentru fiecare candidat și vor conține documentele
prevăzute la punctul 4 din prezenta metodologie.
Director proiect,
Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU
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