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Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului 

1.CADRU GENERAL: 

Prezenta Metodologie a fost elaborată pentru selectarea grupului țintă al 
proiectului Stagii de practică pentru studenți în Regiunea Nord Vest prin Programul 
Operațional Capital Uman (POCU/626/6/13/133459). Stagii de practică pentru studenși 
în Regiunea Nord Vest este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Proiectul este implementat de SOV Consulting, în calitate de Beneficiar 
împreună cu partenerul Asociația Întreprinzătorilor Maramureș AIM. Aria de 
implementare este Regiunea Nord Vest (județele: Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, 
Sălaj și Bistrița-Năsăud). Perioada de implementare a proiectului Stagii de practică 
pentru studenți în Regiunea Nord Vest are o durată de 24 luni implementându-se în 
perioada 21 octombrie 2019 – 20 aprilie 2021. 

 

 1.1 Componența și structura grupului țintă 

Grupul țintă care va participa la programul de formare este format din 322 
studenți, 3 instituții de învățământ superior și 3 parteneri de practică, beneficiind de 
măsuri de sprijin în cadrul proiectului după cum urmează: 

 40 de studenți din regiunea Nord Vest participă la stagii de practică în țări UE; 

 126 de studenți își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant. 

 

1.2 Criterii de eligibilitate 

Grupul tinta este format din 322 de persoane care indeplinesc simultan 
urmatoarele criterii: 

 Au domiciliul in Regiunea de dezvoltare Nord Vest, respectiv județele Cluj, 
Maramureș, Satu Mare, Bihor, Salaj, Bistrița-Năsăud; 

 Fac dovada ca sunt Studenți (ISCED 5 – 7); 

 Fac dovada ca nu sunt implicați în alte proiecte cu finanțare europeană.  

 



 
Fondul Social European 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
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1.3 Criterii de selecție 

Selecția grupului țintă se va realiza în condițiile promovării egalității de șanse, 
combaterii discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, 
dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, a dificultăților de acces de orice tip și 
asigurarea accesului egal. 

 

Înscrierea unei persoane în grupul țintă se va realiza: 

 La cererea persoanei respective 

 Doar daca persoana în cauza:  

o își asumă obligațiile și responsabilitățile minime ce se regăsesc în cererea 
de înscriere și declarația pe propria răspundere – anexe la prezenta 
metodologie. 

o furnizează documentele necesare pentru a dovedi că îndeplinește 
condițiile de eligibilitate. 

 

1.4 Procesul de selecție 

Procesul de selecție se va desfășura fără întrerupere, în limita locurilor 
disponibile, începând cu luna Decembrie  2020 și până în Mai 2021. 

Înscrierea în Registrul de Grup Țintă se va face atât cu respectarea principiului 
primul venit - primul servit, cât și cu respectarea cererilor de eligibilitatea și de selecție, 
în limita locurilor disponibile.  

 

1.4.2 Comisia de selecție  

Comisia de selecție este reprezentată de o comisie numită prin decizie a 
Managerului de Proiect, urmând să funcționeze în aceeași formulă pe tot parcursul 
selecției. 
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1.4.3. Calendarul de selecție: 

ETAPA PERIOADA TERMEN DE 
FINALIZARE 

RESPONSABILI 

Preluarea dosarelor 
de candidature 

Decembrie 2020-
Mai 2021 

Mai 2021 Experti grup țintă 
studenți 

Verificare condiții 
eliminatorii 

Decembrie 2020-
Mai 2021 

Mai 2021 Experti grup țintă 
studenți 

Validare Decembrie 2020-
Mai 2021 

Mai 2021 Experti grup țintă 
studenți 

Avizarea și 
anunțarea 
rezultatelor 

Decembrie 2020-
Mai 2021 

Mai 2021 Experti grup țintă 
studenți 

  

 

2. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII 

 Formular de înregistrare grup țintă Anexa 8; 

 Declarație pe proprie raspundere privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal; 

 Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finanțări; 

 Copie CI - conform cu originalul; 

 Adeverință de student - conform cu originalul (OBLIGATORIU); 

 Pentru persoanele de etnie roma (daca e cazul) - declaratie pe proprie 
raspundere.  
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3.  INFORMAREA GRUPULUI ȚINTĂ  

În cadrul proiectului, informarea grupului țintă vizează realizarea de materiale de 
promovare, care să contribuie la diseminarea rezultatelor proiectului. Se vor realiza 
pliante, afișe, articole de presă, prin care informațiile să ajungă la grupul țintă. 

 

4. NEVOILE GRUPULUI ȚINTĂ 

Principalele nevoi ale grupului țintă sunt reprezentate de neconcordanța dintre 
cerințele angajatorului și competențele pe care le dețin absolvenții. Majoritatea 
absolvenților au dificultăți în a lua decizii cu privire la carieră în lipsa unei îndrumări de 
calitate.  

În momentul de față în Regiunea Nord Vest a României există prea puține 
contexte în care studenții să își dezvolte competențele practice, necesare la locul de 
muncă.  

Rezultă astfel nevoia informării specifice și de încredere, a consilierii și orientării 
profesionale de calitate, a organizării mai multor programe relevante și atractive de 
învățare la locul de muncă, a deprinderii de competențe practice specifice, aspecte care 
se pot realiza eficace prin parteneriate între mediul academic și sectorul privat.  

                                                            

6. BENEFICIILE GRUPULUI ȚINTĂ 

 Facilitarea inserției studenților în context socio-profesionale viitoare. 

 Asigurarea unui mediu de lucru inclusive, nediscriminatoriu care generează 
eficiența în procesul productiv. 

 Reducerea risipei energetice cât și creșterea bagajului profesional al viitorilor 
angajați, dăruindu-le acestora competențe care să le faciliteze accesul la locuri 
de muncă mai bine plătite.  

 Facilitarea tranziției de la cunoștințele teoretice la punerea acestora în aplicare.  

 Beneficiari finali vor putea să își realizeze/actualizeze CV-ul, să se adapteze 
activității lucrative cu echipamente și utilaje tehnologice, vor putea să analizeze 
ofertele de pe piața muncii în scopul fundamentării deciziei de căutare a unui nou 
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loc de muncă, să fie informații cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg din 
calitatea de angajat.  

 

DISPOZIȚII FINALE: 

 

După finalizarea procesului de recrutare și selecție, în cazul în care rămân locuri 
neocupate managerul de proiect poate decide organizarea unui nou proces de recrutare 
și selecție intr-o nouă etapă. 

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

       


