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 Dragi studenţi,  

Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial a 

câştigat un proiect în cadrul schemei de granturi necompetitive pentru universităţi din cadrul 

proiectului privind Învăţământul Secundar „ROSE”, intitulat “COMBATEREA ABANDONULUI 

ȘCOLAR LA FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL”. 

Proiectul se adresează studenţilor din anul I de la Facultatea de Inginerie Energetică și Management 

Industrial, specializările: Tehnologia Tricotajelor și Confecțiilor, Inginerie Economică Industrială, 

Ingineria Sistemelor Electroenergetice, Energetică Industrială şi îşi propune să contribuie la 

creşterea gradului de retenţie a studenţilor cu risc ridicat de abandon.  

Calendarul selecţiei este următorul:  

- depunerea dosarului de înscriere în grupul ţintă: 01.10. 2020-06.10.2020 intre orele 09-15, 

la Departamentul de Textile, Pielărie și Management Industrial respectiv Departamentul de Inginerie 

Energetică. 

- anunţarea rezultatelor: 07.10.2020 ora 15.00 

- 09.10.2020-Intalnire de informare cu privire la activitățile remediale din cadrul 

proiectului, Amfiteatrul A101, situat în Corpul A al Universităţii din Oradea, începând cu orele 10.00 

Inscrierea în grupul ţintă se va face în baza unui dosar de înscriere care va conţine:  

- cererea de înscriere în grupul ţintă, semnat şi datat (în original) (Anexa 1 la Metodologia de 

selecţie grup ţintă);  

- formularul de inregistrare la grupul țintă (Anexa 2 la Metodologia de selecţie grup ţintă); 

- declaraţie de consimţământ privind utilizarea datelor personale, semnată şi datată (în 

original) (Anexa 3 la Metodologia de selecţie grup ţintă) şi documentele justificative. 

- carte de identitate (copie);  

Metodologia de selecţie a grupului ţintă este disponibilă pe site-ul Facultăţii de Inginerie 

Energeticăși Management Industrial. Anexele 1, 2, 3 la Metodologia de selecţie a grupului ţintă se 

vor descărca de pe site. Dosarele de înregistrare în grupul ţintă vor fi depuse la Secretariatul 

Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial. 


