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„COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR LA FACULTATEA DE INGINERIE
ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL” finanţat prin Schema de Granturi pentru
Universități, Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), proiect finantat conform Acordului de
grant nr 153/SGU/NC/II din data 10.09.2019, încheiat între Ministerul Educației Naționale prin
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă și Universitatea din Oradea.
Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de promovabilitate și a ratei de
retenție la finalul primul an de studii universitare a studenților de la Facultatea de Inginerie
Energetică și Management Industrial (IEMI) din cadrul Universității din Oradea. Abandonul școlar
în cazul studenților aflați în situații de risc, după primul an de studii, este unul ridicat. Prin
programe de coaching şi dezvoltare personală, îndrumare şi sprijin (tutorat), consiliere profesională
şi orientare în carieră, dezvoltarea competențelor socio – emoționale, vizite de studii, studenţii vor
fi susținuți să își finalizeze studiile universitare de licenţă. Totodată, se urmărește ca prin participarea
studenților din grupul țintă la activitățile prevăzute în cadrul proiectului, să rezulte o creștere a
motivației pentru învățare, a performațelor școlare, un acces mai facil al acestora la servicii educaționale
de calitate, având ca și obiectiv final o creștere a ratei de promovare a acestora la încheierea proiectului, de
la valoarea actuală de 82,9% la o valoare de 85%. Vor fi implicaţi 80 de studenţi ai Facultății de
Inginerie Energetică și Management Industrial, înmatriculați în primul an de studii de licență, cu
risc ridicat de abandon, câte 40 de studenţi pe an (în anii universitari 2019 - 2020 și 2020 - 2021).
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, în lunia octombrie
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2. GRUPUL ŢINTĂ
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 80 de studenţi (câte 40 de studenți / an de
derulare a proiectului) ai Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial, înmatriculați
în primul an de studii de licență, cu risc ridicat de abandon, care se încadrează în una din
următoarele situații:
a) au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat;
b) 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
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 organizarea de
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.
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: tutori, experți din echipa proiectului

Principalele atribuții ale Comisiei de Selecție sunt:
a. Realizarea și diseminarea anunțului cu privire la inițierea, calendarul și modul de derulare a
procedurii de selecție pe baza prezentei metodologii
b. Preluarea și evaluarea dosarelor conform prezentei metodologii
c. Centralizarea rezultatelor evaluării
d. Afișarea listei finale privind grupul țintă selectat
e. 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:
a. Exercitarea atribuțiilor cu responsabilitate și corectitudine;
b. Declinarea evaluării în situația în care constată că se află într-o situație de conflict de interese;
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c. Evaluarea obiectivă a candidaturilor, pe baza egalității de șanse, a transparenței și a respectării
criteriilor stabilite în prezenta metodologie;
d. Respectarea prezentei metodologii de selecție și a termenelor privind constituirea grupului
țintă al proiectului;
e. Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale participanților la procesul de
selecție;
f. Arhivarea și gestionarea în condiții optime de siguranță a dosarelor candidaților pentru
selecția în grupul țintă al proiectului.
4. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Selecția grupului țintă se va face respectând următoarele criterii:
a. Administrativ – presupune ca cei care doresc să se înscrie în grupul țintă să depună dosarul
complet, conform prezentei metodologii, în termenele stabilite și publicate
b. 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
Inginerie Energetică și Management si Industrial și, dacă este cazul, că aparține grupurilor socioeconomice 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:
 Cerere înscriere în proiect (Anexa nr. 1);
 Formular de înregistrare grup țintă (Anexa nr. 2);
 Declarație de consimțământ – acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale
(Anexa nr. 3);
 Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul);
 Documente justificative sau declarație pe propria răspundere privind apartenența la unul
dintre grupurile socio-economice defavorizate eligibile (dacă este cazul).
Dosarul de înscriere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 să conțină toate documentele indicate mai sus;
 documentele trebuie transmise pe o singură față – nu se acceptă documente față-verso;
 documentele nu trebuie să fie capsate sau îndosariate în folii transparente;
Toate documentele depuse se semnează în original pe fiecare pagină, în colțul din dreapta jos
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5. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE A
GRUPULUI ŢINTĂ
Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza conform principiului „primul venit, primul
servit”.
Calendarul de selecție va fi stabilit și va fi anunțat înaintea începerii perioadei de depunere a
dosarelor de înscriere.
Etapa 1 - Lansarea selecţiei:
Lansarea selecţiei pentru grupul țintă va fi realizată prin:
 postarea de anunţuri de selecție tip poster în spaţiile din cadrul Facultății de Inginerie
Energetică și Management Industrial în care se desfăşoară campaniile de promovare;
 postarea anunţurilor de selecție pe pagina de internet a proiectului;
 distribuirea de pliante și/sau flyer-e.

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 Secretarietul
Facultății de Inginerie energeticăși Management Industrial, într-un exemplar original, urmând a fi
preluate de către tutori.
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 proiect, tutori si expertii pe principiul „primul venit, primul servit”.
Se vor verifica dosarele de înscriere din perspectiva îndeplinirii condițiilor menționate anterior,
respectiv:
 eligibilitatea candidatului (îndeplinirea condițiilor de apartenență la GT);
 eligibilitatea dosarului de înscriere (îndeplinirea condițiilor cu privire la componentele
dosarului).

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.
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Beneficiarul proiectului, Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Energetică și
Management Industrial, va respecta reguli 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.
7. DISPOZIȚII FINALE
Beneficiarul va respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.677/2001, precum şi prevederile Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004.
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