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CAP. 1. DISPOZIȚII GENERALE  

Prezenta metodologie este realizată în vederea organizării și derulării procedurilor de selecție a 

beneficiarilor (studenți) în cadrul proiectului ”Start experiență - START.EXE”, Cod SMIS: 130654. 

Metodologia este elaborată în cadrul Activității 4.2. Recrutarea și monitorizarea grupului țintă 

pentru participarea la activitățile proiectului.  

 

1.1. Documente de referinţă  

Prezenta metodologie este întocmită în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, 

respectând prevederile următoarelor documente:  

 ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul specific 6.13 - Creșterea 

numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, 

cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC şi domeniile 

de specializare inteligentă, conform SNCDI;  

  cererea de finanțare a proiectului ”Start experiență - START.EXE”;  

 contractul de finanțare nr. 10107/14.09.2020, semnat între Ministerul Fondurilor Europene, în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman și 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de beneficiar al finanțării pentru proiectul 

POCU/626/6/13/130654. 
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1.2. Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului „Start experiența - START.EXE” este formarea și dezvoltarea de 

competente profesionale, transversale și antreprenoriale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile 

dezavantajate de persoane pentru un număr de 325 de studenți din cadrul Universității ”Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași. 

 

1.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obiectiv 1: Dezvoltarea competenţelor transversale a 325 de studenți ai UAIC, inclusiv persoane 

din categorii dezavantajate, prin participarea la activități de consiliere și orientare profesională. 

Obiectiv 2: Formarea competențelor antreprenoriale a 325 de studenți ai UAIC, inclusiv persoane 

din categorii dezavantajate, prin participarea la activități de formare a competențelor antreprenoriale. 

Obiectiv 3: Participarea în stagii de practică, în domeniul de studiu, pentru îmbunătățirea inserției 

pe piața muncii a 325 de studenți, inclusiv persoane din categorii dezavantajate, prin consolidarea și 

încheierea de noi parteneriate între UAIC și potențiali angajatori, inclusiv din spațiul UE. 

Obiectiv 4: Consolidarea relației dintre mediul academic, mediul economic și sectorul public, în 

vederea îmbunătățirii curriculum-ului universitar și a facilitării interacțiunii dintre studenți și angajatori în 

contexte diferite. 

 

CAP. 2. DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI 

În cadrul proiectului vor fi selectați 325 de studenți ai Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 

pe parcursul celor 2 ani de derulare a proiectului, cu domiciliul în regiunile mai puţin dezvoltate ale 

României, cu precădere în Regiunea Nord - Est. 

 

2.1. Criterii de selecție a grupului țintă 

Pentru a fi consideraţi eligibili în vederea participării în cadrul proiectului, studenţii trebuie să 

îndeplinească simultan următoarele condiţii: 

❏ să fie cetățeni români cu domiciliul stabil în România, din regiuni mai puţin dezvoltate (toate 

județele, mai puțin București și Ilfov);  

❏ să fie studenți înmatriculați în cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași la studii de licență 

în anii II şi III (pentru specializarile cu 3 ani la ciclul de studii de licență) și III și IV (pentru 

specializarile cu 4 ani la ciclul de studii de licență) și studenți la studii de master, anii I și II;  
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❏ să fie studenți înmatriculați la una dintre următoarele facultăți din cadrul UAIC: Biologie, Chimie, 

Drept, Economie și Administrarea Afacerilor, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-

Politice, Fizică, Geografie și Geologie, Informatică, Istorie, Matematică, Psihologie și Științe ale 

Educației; 

❏ sa nu fi beneficiat de sprijin din alte proiecte cu finanțare europeană pentru activități similare - 

programe de formare antreprenorială, programe de orientare și consiliere, stagii de practică 

naționale și internaționale (stagii efectuate în anul universitar curent). 

* Se va acorda o atenție deosebită încurajării participării la activitățile proiectului a studenților care se 

încadrează în categorii de grup țintă dezavantajate (studenți din mediul rural, aparținând minorității 

rromă) - minim 10% din numărul total de studenți selectați. 

 

Criterii de departajare (anexă la Metodologie):  

- Situația școlară; 

- CV - ul Europass; 

- Scrisoarea de motivație. 

 

Vor avea prioritate studenții al căror domeniu de pregătire profesională pune accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate în SNC, precum și SNCDI. 

Studenții selectați în cadrul grupului țintă - participanți la activitățile proiectului, vor fi informați 

despre obligativitatea de a furniza datele lor cu caracter personal și despre faptul că acestea vor fi 

prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/ MySMIS, în toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ 

sustenabilitate ale proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale conform Regulamentul general privind 

protecţia datelor, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale. 

În cadrul proiectului vor fi selectaţi 325 de studenți, care vor beneficia de suport şi sprijin pentru 

tranziţia de la şcoală la viaţa activă, prin dobândirea de competenţe practice, în vederea creşterii 

oportunităţilor de angajare a acestora pe piaţa muncii. Din cei 325 de studenţi, la încetarea calităţii de 

participant, minimum 245 vor dobândi o calificare, minimum 130 îşi vor găsi un loc de muncă şi minimum 

40 vor urma cursuri de formare.  

Toţi membrii grupului ţintă vor beneficia de servicii de informare, consiliere și orientare 

profesională  pentru dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii şi vor 

participa la stagii de practică, care vor fi corelate cu planurile de învăţământ pentru fiecare facultate.  

 

În vederea înscrierii, candidatul va depune un dosar complet, având următorul conținut: 

- Cerere de înscriere;  
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- Declarație prelucrare date cu caracter personal; 

- Declarație de evitare a dublei finanțări; 

- Formularul de înregistrare a grupului țintă; 

- CV (Europass); 

- Scrisoare de motivație. 

și următoarele copii după documente: 

- Copia cărţii de identitate; 

- Copia certificatului de naștere; 

- Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul), 

La acestea se va adăuga adeverința care atestă faptul ca este înmatriculat la una dintre facultățile 

de mai sus, anul și ciclul de studiu (precum și situația școlară pentru anul de studiu anterior) - document 

care va fi obținut de către echipa proiectului, cu acceptul studentului. 

Etape de selecție a grupului țintă: 

Dosarele de candidatură se vor depune în perioada 05 octombrie – 24 octombrie 2021: 

- în format fizic (conținând documentele solicitate, semnate olograf) la Clădirea Universității de pe 

strada Lascăr Catargi nr. 54, la intrarea în sediu, unde va fi o cutie specială pentru depunerea 

dosarelor de candidatură*, 

*a se citi Indicațiile de completare și listare de la finalul Metodologiei de selecție GT 

sau  

- în format electronic (conținând documentele solicitate, semnate olograf (de mână) și scanate la 

adresa start.exe@uaic.ro). Ulterior, acestea se vor depune și în format fizic la adresa specificată 

mai sus, până la data participării la prima activitate din cadrul proiectului. 

 

Ținând cont de contextul actual, dosarele de candidatură în format fizic pot fi transmise și prin 

poștă sau curierat, la adresa: 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO - 700107, Iași 

cu mențiunea “pentru proiect POCU 130654 Start experiență - START.EXE”.  

 

 

Grupul țintă va avea acces egal la activitățile planificate în proiect și vor fi încurajați să se afirme și 

să performeze pentru a deveni specialiști activi, recunoscuți în societate.  
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Baza materială va fi pusă la dispoziție tuturor studenților selectați în cadrul grupului țintă, 

indiferent de gen, iar echipa de proiect va asigura acces egal la stagii de practică, evenimente de carieră, 

module de formare etc. 

 

 

2.2. Selecția și înregistrarea membrilor grupului țintă se vor realiza în doua etape:  

Etapa I constă in exprimarea intenției candidatilor de înscriere în grupul țintă al proiectului prin 

completarea și transmiterea unei cereri de înscriere și a documentelor doveditoare, care vor face parte 

integrantă din dosarul de înscriere al grupului țintă.  

Etapa a II-a constă în selecția și înregistrarea candidaților în grupul țintă al proiectului.  

Menținerea în proiect și implicarea membrilor grupului țintă în mod activ în activitățile proiectului 

se va realiza de către experții recrutare și monitorizare grup țintă care vor asista beneficiarii pe parcursul 

derulării proiectului asigurând înțelegerea tuturor etapelor și proceselor care apar pe parcursul întregului 

proiect.  

La recrutarea, selecția și înregistrarea persoanelor în grupul țintă se va monitoriza individual 

procesul de înregistrare, urmărindu-se astfel realizarea indicatorilor de grup țintă asumați în cererea de 

finanțare, respectând egalitatea de șanse și gen.  

 

2.3. Selecţia studenţilor în grupul ţintă 

În acest sens, se vor avea în vedere următoarele:  

a) verificarea eligibilității dosarelor; 

b) elaborarea listei aplicanților eligibili, lista aplicanților de rezervă și lista aplicanților neeligibili. 

 

VERIFICAREA CONDIȚIILOR ELIMINATORII ȘI VALIDAREA SELECȚIEI  

Dosarele de candidatură depuse vor fi analizate de către Experții de recrutare și monitorizare grup 

țintă, care vor urmări ca dosarele să conțină toate documentele obligatorii. Dacă se constată lipsa unor 

documente, acestea vor fi solicitate prin e-mail candidatului, urmând să fie transmise în termen de maxim 

5 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul în care completarea dosarului nu s-a realizat în termenul 

menționat, candidatura va fi declarată neeligibilă. 

Studenţii vor prezenta dosarul de înscriere în original, cu toate documentele solicitate, până la data 

participării la prima activitate din cadrul proiectului sau până la data specificată în mail-ul de validare a 

candidaturii. 
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Pentru a asigura un acces adecvat al candidaților, în vederea atingerii obiectivelor proiectului, se 

va realiza o distribuție proporțională a acestora, în raport cu numărul de studenți aferente facultății la care 

sunt înmatriculați.  

 

2.4. Etapele de participare a membrilor grupului țintă la activitățile proiectului 

A. Parcurgerea Modulului I 

- Trainingul cu tema ”Managementul Carierei” (durată training: 8 ore); 

 

După participarea la Trainingul ”Managementul carierei”, studenții vor putea alege și participa la 3 dintre 

cele 5 teme de training propuse în urma realizării ierarhizării competențelor transversale descoperite în 

studiul realizat în cadrul proiectului; 

Participarea la un bootcamp cu o durata de 3 zile. 

 

* Condiții obligatorii pt finalizarea  modulului  I: participarea la Trainingul cu tema ”Managementul 

Carierei” și la trainingurile organizate pentru 3 dintre cele 5 teme propuse. 

 

B. Parcurgerea Modulului II 

-  Parcurgerea unui modul de formare pe tema  ”Formării de competențe antreprenoriale”;  

               - Training ”Educație juridică în antreprenoriat” (durată training: 4 ore); 

-  Întocmirea unui Plan de afaceri;  

-  Participarea la Concursul de planuri de afaceri (activitate opțională).  

În urma participării la concurs vor fi premiate 20 planuri de afaceri, realizate individual sau în grup, 

cu premii în valoare de 3.000 de lei fiecare.  

 

C. Stagiu de practică în țară, în domeniul în care studentul își realizează specializarea.  

Se va evalua activitatea studenților pe parcursul stagiului, elementele de legătură dintre specializarea 

universitară și competentele practice pe care aceștia trebuie sa le dețină pentru a fi eficienți la locul de 

munca (de pe parcursul stagiului). Studenții vor participa la stagiile de practică ținând cont de specializările 

lor. Stagiile se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii 258/2007 privind practica elevilor și 

studentilor și se vor desfășura pe baza unui contract cadru de colaborare sau a unei convenţii, încheiat 

între Universitate și partenerii de practică. 

 

D.  Participare la evenimente de carieră (minim 2/an din cele 5/an) 
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E. Stagiu de practică în străinătate, în una dintre țările membre ale Uniunii Europene (30 de 

studenți vor fi selectați pentru a participa la un stagiu de practică în străinătate) 

* Condiții obligatorii pt a candida la un stagiu de practică în străinătate: parcurgerea Modului I de formare: 

”Consiliere și orientare profesională pentru dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile 

pieței muncii”; parcurgerea Modulului II de formare: ”Formarea de competențe antreprenoriale”; realizarea 

unui plan de afaceri. 

 

 

* Vor avea prioritate studenții al căror domeniu de pregătire profesională pune accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate în SNC, precum și SNCDI. 

 

Condițiile de selecție, ce vor fi completate ulterior, în perioada de implementare a proiectului, 

dacă se va considera necesar, sunt: 

 Eventualele locuri rămase neocupate la una sau mai multe facultăți vor fi redistribuite, prin decizia 

managerului proiectului, către celelalte facultăți. 

 După finalizarea întregului proces de selecţie, în cazul în care rămân locuri neocupate, managerul 

proiectului poate decide organizarea unui nou proces de selecţie, în vederea completării grupului 

țintă al proiectului. 

 

2.5. Calendarul selecției grupului țintă 

01 octombrie – 24 octombrie  - Informarea studenților 

Informarea studenților se va realiza prin activități de promovare şi informare cu privire la 

activităţile proiectului, asigurate prin intermediul paginii web dezvoltate în cadrul proiectului 

(www.cariera.uaic.ro), promovare pe pagina www.uaic.ro, paginile de Facebook existente la nivelul 

UAIC/facultăți, prin promovarea activităților proiectului în cadrul cursurilor și seminariilor. 

 

05 octombrie – 24 octombrie - Depunerea dosarelor de candidatură 

Dosarele de candidatură se vor depune electronic până la data de 24.10.2021  prin completarea 

formularului de înscriere și a documentelor care alcătuiesc dosarul de înscriere și transmiterea acestora pe 

e-mail, semnate olograf și scanate la adresa start.exe@uaic.ro sau se vor depune fizic la Clădirea 

Universității de pe strada Lascăr Catargi nr. 54, la intrarea în sediu, unde va fi o cutie specială pentru 

depunerea dosarelor de candidatură. 

 

mailto:start.exe@uaic.ro
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18 octombrie – 20 octombrie 2021 - Selecția grupului țintă și comunicarea rezultatelor (Etapa I 

pentru dosarele de candidatura depuse până la data de 15.10.2021). 

25 octombrie – 28 octombrie 2021 - Selecția grupului țintă și comunicarea rezultatelor (Etapa II 

pentru dosarele de candidatura depuse până la data de 24.10.2021). 

 

Selecția grupului țintă se realizează de către  comisia de selecție a candidaturilor, pe baza grilei de 

evaluare. Rezultatele vor fi comunicate individual fiecărui candidat, pe adresa de e-mail a acestuia furnizată 

la înscriere.  

Rezultatele finale vor fi comunicate individual fiecărui candidat. 

Depunerea contestaţiilor se face în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor 

preliminare, pe adresa de e-mail start.exe@uaic.ro. Eventualele contestații se rezolvă de către comisia de 

contestații, în termen de 24 de ore de la depunere. 

 

CAP. 3. DISPOZIȚII FINALE 

Înscrierea la procesul de selecţie a studenților în vederea dobândirii statutului de beneficiari în 

cadrul proiectului POCU/626/6/13/130654 confirmă acceptarea integrală, din partea aplicanţilor, a 

prezentei metodologii. 

Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului ”Start experiență - START.EXE” – 

POCU/626/6/13/130654 la data de 20.11.2020, actualizată la data de 30.09.2021 și poate fi modificată și 

completată în funcţie de nevoile specifice care decurg din implementarea proiectului și de eventualele 

modificări ale contractului de finanțare sau ale cadrului de implementare a proiectului. 

 

 

Manager proiect, 

Lector univ. dr. Olga Andreea Urda 
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GRILĂ EVALUARE (DEPARTAJARE): 

 

Criteriu Punctaj maxim 
Indicații privind modul de calcul al 
punctajului 

Rezultatele academice  60 

Maxim 60 puncte obținute proporțional cu 

numărul de credite din anul universitar 

anterior, raportat la numărul maxim de 

credite aferent anului de studiu de 

referință. 

Prezentarea motivelor (realiste şi 

clare) pentru care studentul 

depune candidatura de 

participare în proiect  

20 

Se acordă de la 0 la 20 puncte, pentru o 

justificare cât mai bună a motivelor de 

participare. 

Prezentarea CV-ului și acuratețea 

acestuia 
20 

Se acordă:  

-  10 puncte pentru CV în format Europass sau 

5 puncte în alt format.  

- max. 10 puncte pentru structura, coerența, 

logica, implicarea în activități 

extracurriculare, corectitudinea ortografică și 

sintactică a CV-ului. 

TOTAL 100   

 

 

 

 

 

 


