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1. Lista responsabililor cu coordonarea, elaborarea, verificarea, adaptarea și 
aprobarea metodologiei  

 
Nr. 
Crt. 

Nume Funcție în proiect Acțiune Semnătură 

1. Lect. dr. Liliana Daniela Suciu-
Mateescu 

Manager de 
proiect 

Aprobare  

2. CSII. dr. Lavinia Costea Coordonator –
Facultatea de 
Istorie și Filosofie 

Elaborare 
Coordonare 
 

 

3. Prof. dr. Adrian Roșan Coordonator – 
Facultatea de 
Psihologie și 
Științele Educației 

Elaborare  
Adaptare 

 

4. Lect. univ. dr. Dóra Czégényi 
 

Coordonator – 
Facultatea de 
Litere 

Elaborare  
Adaptare 

 

5. Spinean Ana-Maria Consilier juridic Verificare  
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2. Cadrul general  
 

1.1. Scopul metodologiei 
Prezenta metodologie a fost realizată în vederea demarării procesului de identificare și selecție 

a grupului țintă în cadrul proiectului "”SMART Student for Future! Program complex de practică 
pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în 
vederea inserției pe piața muncii”, ca parte a activității 2. Gestionarea grupului țintă 

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.  

 De a asigura cadrul necesar unei selecții 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. 
 

1.2. Cadrul legal 
Prezenta metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, 

respectând prevederile următoarelor documente: 

 Contractul de finanțare nr. POCU/626/6/13/130584 

 Cererea de finanțare în vigoare 

 Manualul Beneficiarului POCU în vigoare  

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020, cu completările ulterioare  

 Ghidului Solicitantului POCU - Condiții Generale și Condiții Specifice 

 H.G. nr. 35/2021 din 10 februarie 2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 12 februarie 2021, 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” 

 Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca privind cadrul general de 
organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master 
(http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/practica/2017/Regulament_practica_UBB.pdf) 
completate de regulamentele de practică în vigoare la cele trei facultăți implicate în 
proiect.  

 Legea 258/2007 privind practica elevilor si studenţilor 

 ORDIN nr. 3.955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a 
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat 
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şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de 
studii universitare de licenţă sau masterat 

  
1.3. Prezentarea proiectului  

 
 Obiectivul general al proiectului este să contribuie la facilitarea inserției studenților 

de la facultățile de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și Științele Educației pe piața muncii, 
ca urmare a dobândirii de competențe practice relevante, prin participarea la un program 
complex de educație și formare profesională în domenii de specializare inteligentă și sectoare 
economice cu potential competitiv.  

 

 Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Creșterea numărului de absolvenți ai Facultăților de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și 

Științele Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, care își găsesc un loc de 
muncă în urma accesului la activități de învățare la un potential loc de muncă/cercetare/inovare, 
cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv –conform SNC – și domeniile de 
specializare inteligentă – conform SNCDI. 

2. Optimizarea ofertei educaționale prin: 
- consolidarea/inițierea unor parteneriate sociale, centrată pe formarea și 

dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, 
inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane;  

- accesibilizarea programului de formare de anterprenoriat și a celui de 
management de proiect destinat tuturor studenților celor trei facultăți implicate 
– facultativ  

- dotarea tehnică a celor trei facultăți cu tehnologie adecvată utilizării TIC în 
procesul de predare/învățare/evaluare inclusiv în ceea ce privește componenta 
practică a programelor de studii universitare. 

3. Dezvoltarea meta-competențelor viitorului: antreprenoriat, autonomie, design thinking și 
autodisciplină pentru minimum 300 de studenți de la facultățile de Istorie și Filosofie, Litere și 
Psihologie și Științele Educației prin implicarea acestora într-un program complex de formare, 
mentorat și practică de specialitate în sectoare economice cu potential competitiv și în domenii 
de specializare inteligentă; 

4. Consolidarea legăturilor instituționale între cele trei facultăți și operatori economici din mediul 
privat și/sau actori din domeniul cercetării/dezvoltării/inovării, prin dezvoltarea și/sau 
înființarea unor parteneriate, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică  

5. Diversificarea colaborării interdisciplinare prin pilotarea a cel puțin șase clustere SMART cu 
caracter inovativ și potential de aplicabiltate pe piață – exemple de bune practice 

6. Creșterea ratei de participare a studenților la programele din cadrul parteneriatelor nou 
înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii absolvenților de studii terțiare; 
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3. Descrierea Grupului Țintă 
 

Conform cererii de finanțare, grupul țintă este alcătuit din 300 de studenți (ISCED 5-7) din 
facultățile de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației ale UBB, care au de efectuat, 
conform programelor de studii specifice, stagii de practică. In cei doi ani de implementare a proiectului 
grupul ţintă va fi format din studenţi de la nivelul licenţă şi masterat, interesaţi să participe la 
activităţile derulate în cadrul proiectului (stagii de practică, programe pilot, participare la activităţi de 
dezvoltare personală, antreprenoriat etc.). Procedura de recrutare a grupului țintă ţine cont de cerinţele 
POCU aferente OS 6.13, respectând criterii precum echitatea, nediscriminarea si egalitatea de sanse. 
Principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării se va respecta fara condiţionări, deosebiri, excluderi, 
preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, 
convingeri, gen, vârsta, handicap, situaţie sau responsabilitate familiala și alte asemenea criterii care 
pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. În selectia studenţilor în grupul ţintă au 
prioritate studenţii aparţinând minoritaţii roma, studenţii din mediul rural, studenţii netradiţionali şi 
studenţii SEN. Pe lângă aceştia în grupul ţintă pot intra toţi ceilalţi studenţi, în ordinea înscrierii pe 
lista conform principiului “primul venit-primul servit”. Selectarea grupului țintă se va face depunând 
toate eforturile pentru a asigura respectarea echilibrului dintre numarul de femei si barbaţi, cu 
precizarea că în cele trei facultăţi implicate în proiect numărul femeilor este mai mare decât cel al 
bărbaţilor, acest lucru urmând să fie reflectat şi în structura grupului ţintă. Vârsta studenţilor din grupul 
ţintă este cuprinsă între 18-50 ani, cu domiciliul sau rezidenţa în mediul rural şi urban, din regiunile 
mai puţin dezvoltate ale ţării. Fiecare facultate implicată în proiect va participa cu un numar de cca 100 
de studenţi în cei doi ani de implementare. Fiecare student este eligibil doar dacă are disciplina 
„Practica” (sau o disciplina echivalenta) în planul de învaţământ din respectivul semestru. Stagiul de 
practica este tratat în programa universitară ca orice alta disciplină, fiind purtătoare de credite 
transferabile. Numărul de ore aferent acestei discipline variază în funcţie de specializare, la fel cum 
variază şi perioada de desfăşurare a stagiilor de practică. Activităţile proiectului au fost astfel 
proiectate încât să ofere posibilitatea studenţilor de a participa în grupul ţintă al proiectului, fără ca 
acest lucru să împieteze asupra derulării celorlalte activităţi didactice prevăzute în planurile de 
învăţământ. Proiectul îsi propune sa soluţioneze nevoile grupului ţintă în ceea ce priveste angajarea pe 
piaţa muncii în domeniile potential competitive sau cu specializări smart, din sfera publica si privata, 
bazate pe calificari din domeniul stiinţelor socio-umane, pentru un număr de cel puţin 112 studenţi. 
Studenții prospectivi și cei care vor face parte din grupul țintă vor fi informați și li se va solicita 
acordul explicit privind prelucrarea datelor cu caracter personal, fiind informați că au obligația de a 
furniza anumite date personale și că acestea vor fi folosite în implementarea proiectului, inclusiv în 
aplicațiile SMIS/MySmis. 
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 În vederea asigurării îndeplinirii indicatorilor asumași prin proiect, se acceptă un număr de 
înscrieri cu cel puțin 10% mai mare decât numărul inițial stabilit de studenți, pentru acoperirea 
abandonului care ar putea apărea în rândul celor admiși. În condițiile în care există o cerere mai mare 
de participare și posibilitatea realizării unor ajustări în buget, cu menținerea limitelor impuse de 
contract, se va putea crește numărul participanților în proiect. 

4. Descrierea metodologiei  
 
Etapele de selecție:  
 

1. Elaboarea documentației necesare procesului de selecție a grupului țintă: fișe de înscriere în 
proiect, declarații, etc. adaptate fiecărei facultăți în parte. 

2. Informarea cu privire la selecția studenților în grupul țintă se va face către tot efectivul de 
studenți eligibili, la nivelul celor 3 facultăți implicate în proiect:  
- Vor fi postate anunțuri specifice privind participarea la proiectul SMART pe site-urile 

Facultății de Istorie și Filosofie, al Facultății de Litere și cel al Facultății de Psihologie și Științele 
Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai, pe paginile de Facebook ale celor trei facultăți 
participante; 

- Vor fi trimise invitații de participare către grupurile de studenți de pe platformele online 
din anii care au prevăzut în planul de învățământ practica; 

- Conferința de lansare a proiectului care se va desfășura online, în cadrul căreia se va 
pune accent pe obiective, activități, beneficii, 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. 

- Se va asigura o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare între publicarea anunțului 
privind demararea selecției studenților și termenul limită de trimitere a candidaturilor. 

 
3. Înscrierea studenților în grupul țintă: 

a. Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 
i. Studenții sunt înmatriculați la una dintre cele trei facultăți participante, la licență 

sau masterat, timp de cel puțin un an de la selecția în grupul țintă; 
ii. Studenții 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.  

iii. Studenți nu trebuie să fi beneficiat de sprijin acordat în cadrul altor proiecte 
finanțate din fonduri europene, care au vizat stagii de practică. 
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iv. Studenții trebuie să aibă prevăzută disciplina Practică în planul de învâțământ 
pentru anul universitar în curs, respectiv să fie trecută în Contractul de studii 
semnat pentru anul în curs. 

v. Au domiciliu sau reședința în mediul rural/urban din una din zonele mai puțin 
dezvolate ale României, respectiv: Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, 
Sud Muntenia, Sud-Est și Centru și vârsta între 18 – 50 ani; 

b. Selecția se organizează după principiul primul venit, primul servit, respectând proporția 
distribuției pe gen între fete și băieți, cu prioritate pentru cei care: aparțin minoritaţii 
roma, locuiesc în mediul rural, studenţii netradiţionali şi studenţii CES (cerințe 
educaționale speciale). Conform Anexei 1. Definiția indicatorilor de rezultat și de 
realizare ale Ghidului Solicitantului Condiții specifice - Stagii de practică pentru 
studenți, din 2019, aceste categorii înseamnă: 

- Persoane care aparţin minorităţii roma: definite ca persoane care se declară ca 
aparţin minorităţii roma; 

- Persoane din zonele rurale: persoane care domiciliază în zonele rurale (sat / 
comună) conform Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea IV, Reţeaua de localităţi; 

- Studenții netradiţionali: sunt adulții care au amânat înscrierea în învățământul 
terțiar (nu au intrat la facultate în același an calendaristic în care au absolvit 
liceul)  

- SEN – special education needs (CES – cerințe/nevoie educative special) 
reprezintă necesitățile educaționale suplimentare, complementare obiectivelor 
generale ale educației, adaptate particularităților individuale și celor 
caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți de 
învățare ori de altă natură, precum și o asistență complexă (medicală, socială, 
educațională etc.) Cerințele/nevoile educative special sunt documentate printr-
un certificat medical eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului. 
 

c. Dosarele de candidatură trebuie să cuprindă: 
i. Cerere de înscriere în proiect 

ii. Formular de înscriere în grupul țintă 
iii. Copie după CI 
iv. CV în format europass 
v. Documente justificative/declarații pe proprie răspundere ale studentului care 

atestă faptul că se încadrează în una sau mai multe din categoriile prioritare 
vi. Adeverință de la facultate (va fi eliberată de către secretariatul facultății, la 

cererea Managerului de proiect) 
vii. Declarație privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal exclusiv 

pentru implementarea proiectului 
viii. Declarație privind evitarea dublei finanțări – că nu au mai făcut parte din 

proiecte similare. 
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ix. Copie după contractul de școlarizare (va fi eliberată de către secretariatul 
facultății, la cererea Managerului de proiect) 

 
d. Dosarele vor fi trimise electronic, la adresele de email precizate în anunțurile specifice 

fiecărei facultăți în termenul precizat în fiecare apel de participare, cu subiect candidatură SMART – 
Facultatea de .... Termenul poate fi extins în măsura în care nu există suficiente candidaturi. Ordinea 
înscrierii în proiect este dată de data și ora de primire a e-mailului studentului, care se va lista și atașa 
dosarului de candidatură. Se va organiza un repertoriu al intrărilor într-un registru centralizat, pentru 
fiecare facultate.  

4. Selecția se va face de către o comisie internă din cadrul fiecărei facultăți din proiect, numită de 
către managerul de proiect, din care vor face parte cel puțin coordonatorul general de facultate 
și patru mentori. Mentorii vor completa grila de evaluare sub coordonarea și monitorizarea 
coordonatorului general. Listele preliminarii și finale vor fi avizate de către Managerul de 
proiect. 

5. Comunicarea rezultatelor preliminarii: se va face în termenul stabilit prin apel, lista 
candidaților selectați fiind publicată pe site-urile celor trei facultăți implicate. 

6. Contestații: în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor se pot depune contestații 
care vor fi rezolvate de o comisie de contestații, independentă de echipa de implementare, dar 
care este alcătuită din cel puțin un cadru didactic de la fiecare facultate implicată.  

7. Comunicarea rezultatelor finale se va face după soluționarea contestațiilor de către comisia de 
contestații, în termen de 2 zile de la expirarea termenului de depunere.  

8. Înscrierea studenților în grupul țintă se va face după semnarea contractelor acestora.  
 

5.Criteriile de selecție: 
 
I. Evaluare administrativă: se va verifica dacă dosarul conține toate  documentele solicitate: 

a. Anexa 1. Cerere de înscriere în proiect 
b. Anexa 2.Formular de înscriere în grupul țintă 
c. Anexa 3. Declarație privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal 
d. Anexa 4. Declarație privind evitarea dublei finanțări – că nu au mai făcut parte din 

proiecte similar 
e. Copie după CI 
f. CV în format europass 
g. Documente justificative/declarații pe proprie răspundere că se încadrează în una sau mai 

multe din categoriile prioritare 
h. Adeverință de la facultate (eliberată de către secretariatul facultății, la cererea 

Managerului de proiect) 
i. Copie după contractul de școlarizare (eliberată de către secretariatul facultății, la cererea 

Managerului de proiect) 
 

II. Eligibilitate: pentru a fi eligibile, studentul trebuie că îndeplinească, cumulativ, următoarele 
condiții: 
a. Este înmatriculat la una din cele trei facultăți participante 
b. Este înmatriculat la nivel licență sau masterat 
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c. Are prevăzut în planul de învățământ disciplina Practica de specialitate pentru anul 
universitar în curs 

d. Disciplina Practica de specialitate este trecută în contractul de studii pentru anul în curs 
e. Nu a făcut și nu face 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 

f. Nu a beneficiat de sprijin acordat în cadrul altor proiecte finanțate din fonduri europene, 
care au vizat stagii de practică. 

g. Are domiciliu sau reședința în una din zonele mai puțin dezvolate ale României, 
respectiv: Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est și 
Centru; 

 
Pentru a se încadra pe lista candidaților care au prioritate, candidații trebuie să aducă 

documentele justificative necesare care să demonstreze că:  
 Provine din mediul rural 
 Provine din rândul minorității Roma  
 Este student netradițional  
 Este student CES 

 

6.Monitorizarea indicatorilor 

 Pe măsura înregistrării dosarelor de înscriere, se va cuantifica numărul și categoria celor 
înscriși pentru a se atinge următoarele valori ale indicatorilor prestabiliți de realizare:  

- Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la 
școală la viața activă: 300 (200 femei și 100 bărbați) 

- Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la 
școală la viața activă-din care din mediul rural: 50 (30 femei și 20 bărbați) 

 De asemenea, selecția va ține cont și de nevoia de realizare – după cei doi ani de implemenare 
a proiectului – și a indicatorilor prestabiliți de rezultat: 

- Studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care 
din zona rurală: 50 (30 femei și 20 bărbați) 

- Studenți care dobândesc o calidicare la încetarea calității de participant: 216 
(130 femei și 86 bărbați) 

- Studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de 
participant: 33 (20 femei și 13 bărbați) 

- Studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 112 
(60 femei și 52 bărbați) 

 

7.Prevederi finale  

Participanții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin completarea formularului de 
înscriere își dau acordul privind prelucrarea datelor personale, în sensul că vor fi folosite exclusiv 
pentru implementarea proiectului. Prezenta metodologie va fi aplicată în cadrul proiectului ”SMART 
Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și 
Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii” și va fi 
modificată / completată de către persoanele responsabile ori de câte ori se va considera necesar, dar în 
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niciun caz după demararea și/sau în timpul procesului de selecție a studenților. Modificările vor fi 
publicate sub formă de erate pe paginile web ale beneficiarului. 

Echipa de implementare este responsabilă de respectarea și punerea în aplicare în cele mai bune 
condiții a prezentei metodologii. Din cadrul echipei de implementare, persoanele responsabile cu tot 
ceea ce înseamnă aplicarea prezentei metodologii sunt: coordonatorii general ai celor trei facultăți și 
mentorii, sub monitorizarea managerului de proiect. Din echipa de management, la aplicarea prezentei 
metodologii vor contribui Managerul de proiect, lect. univ. dr. Liliana Daniela Mateescu-Suciu, 
responsabilul comunicare și secretarii celor trei facultăți implicate în proiect. 

8.Calendar estimativ 
Conferința de prezentare: 22 februarie 2021 
Postarea anuțurilor: 19-22 februarie 2021 
Perioada înscriere: 24 februarie – 7 martie 2021 
Selecția studenților: 8 – 10 martie 2021 
Comunicarea rezultatelor provizorii: 10 martie 2021 
Contestații: 11-12 martie 2021 
Comunicarea rezultatelor finale: 15 martie 2021 
Asumarea prin semnătură a contractelor de către studenții admiși: 15-20 martie 2021 
 

Acest calendar va fi adaptat în funcție de specificul disciplinei Practică la fiecare facultate 
implicate în proiect și va fi anexat prezentei metodologii pe parcursul implementării proiectului.  

9. Anexe  
Următoarele anexe sunt parte integrantă din Metodologia curentă:  

- Anexa 1 Cererea de înscriere în proiect  
- Anexa 2 Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 
2014-2020  
- Anexa 3 Declarație de consimțământ privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal  
- Anexa 4 Declarație privind evitarea dublei finanțări  
- Anexa 5 Grilă de evaluare a dosarului personal al candidatului (document intern) 
 
 
 
 
 

  
 


