
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe” 
Titlu proiect: „Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic 
conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare” 
Cod SMIS proiect: POCU/320/6/21/122333 
Beneficiar: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 
 
Partener 1: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
 

 
ANUNȚ 

 
privind procesul de înscriere a potențialilor membri ai grupului țintă (GT) în proiect 

 
Proiectul prevede acțiuni de popularizare în vederea asigurării șanselor egale de 

participare a persoanelor din regiunile de dezvoltare ale proiectului, combaterea 
discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, 
vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului 
egal la intervențiile urmărite prin intermediul proiectului. 

Acțiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor care vor compune 
grupul țintă includ măsuri specifice ce urmăresc optimizarea ofertelor de studii din 
învățământul superior în sprijinul angajabilității / îmbunătățirea inserției pe piața muncii, 
prin: 

• creșterea atractivității ofertelor educaționale din învățământul terțiar universitar 
(adresându-ne în acest sens unui grup țintă de minimum 310 studenți la nivelul 
proiectului – din care 60 de studenți de la partenerul P1 - TUIasi) 

• dezvoltarea și pilotarea furnizării unui număr de 7 oferte educaționale noi și / sau 
redefinite, cu conținut inovator, corelate cu îmbunătățirea competențelor unui 
număr de 66 cadre didactice universitare (la nivelul proiectului, din care 8 de la P1 
TUIasi), în scopul de a oferi programe de studii bazate atât pe nevoile cursanților / 
studenților dar și adecvate unei piețe de muncă aflată în continuă mișcare. 

 

Condiții de participare 
 

Studenți: 

• sunt înregistrați și urmează studii ISCED 5-7; 
• intenționează să participe la activitățile din cadrul proiectului; 
• nu au mai participat la proiecte cofinanțate din fonduri nerambursabile – 

participanţii la activitățile proiectului nu au mai reprezentat grup ţintă pentru 
proiecte cofinanţate din fonduri nerambursabile. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cadre didactice: 

• sunt angajați în cadrul universităților partenere în cadrul proiectului; 
• intenționează să participe la activitățile din cadrul proiectului; 
• nu au mai participat la proiecte cofinanțate din fonduri nerambursabile – 

participanţii la activitățile proiectului nu au mai reprezentat grup ţintă pentru 
proiecte cofinanţate din fonduri nerambursabile. 
 

Participare la acțiunile proiectului 
 

Studenții care vor face parte din grupul țintă al proiectului: 
• vor participa la ședințe de informare referitoare la activitățile proiectului și a 

stadiului de implementare al acestuia, activități de diseminare a rezultatelor 
obținute în cadrul proiectului, discursuri motivaționale organizate împreună cu 
personalități importante din cadrul unor mari companii din domeniul lor de studii; 

• vor beneficia de metode moderne de transmitere a cunoștințelor; 
• vor beneficia de manualele (cursuri), suporturile de curs, îndrumarele de laborator 

care aduc la zi cunoștințele din domeniile abordate în proiect; 
• vor beneficia de echipamentele achiziționate (calculatoare și kituri educaționale)  

în cadrul unor lucrări de laborator noi și/sau modernizate la disciplinele de 
specialitate de la licență și masterat; 

• vor participa la un atelier de lucru cu reprezentanți ai firmelor din domeniul lor de 
studii. 

 

Cadrele didactice care vor face parte din grupul țintă al proiectului vor participa la o serie 
de cursuri de perfecționare pedagogica / profesională specializată cu scopul de a aduce 
la zi cunoștințele furnizate studenților din domeniile abordate în proiect și de a le pune în 
corelație cu cerințele pieței muncii în schimbare. 
 

Monitorizarea grupului țintă 
 

Pe măsura înregistrării dosarelor de înscriere ale studenților, se va cuantifica 
numărul și  categoria celor înscriși pentru a se atinge următoarele valori ale indicatorilor, 
la nivel de proiect: 

• minimum 60 de studenți din mediul rural (minimum 10 pentru P1-TUIasi); 
• minimum 13 studenți netradiționali (minimum 2 pentru P1 TUIasi); 
• minimum 6 studenți aparținând minorității roma; 
• minimum 6 studenți cu cerințe educaționale speciale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPORTANT! 
În cazul în care o persoană se înscrie în mai multe GT (în mai multe proiecte), 

aceasta va fi eliminată din toate grupurile și va pierde șansa de a beneficia de 
oportunitățile oferite de proiect. 
 

Dosarul de înscriere în grupul țintă al proiectului 
 
• Formular de înregistrare participant la operațiunile finanțate din FSE; 

• Declarație privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal; 

• Declarație privind evitarea dublei finanţări și angajament privind 

participarea la activitățile proiectului; 
• Declarație privind apartenența la una dintre categoriile de grup țintă 

(student, cursant, personal didactic, minoritatea roma/categoria speciala SEN - 
Special Educational Needs (CES – Cerințe/nevoie Educative Speciale)/student 
netradițional/student cu proveniența din mediul rural); 

• Copie a cărții de identitate; 
• Document vizat / asumat care să ateste că la momentul înscrierii urmează 

o formă de învățământ (adeverință de la facultate / universitate); 
 

Calendarul activităților de informare și selecție a grupului țintă 
 

• 16 - 20 Decembrie 2019 - Informare privind procesul de înscriere și selecție a 
potențialilor membri ai GT în proiect 

• 6 - 10 Ianuarie 2020 - Lansarea activității de depunere a dosarelor de înscriere 
• 13 - 23 Ianuarie 2020 - Depunerea dosarelor de înscriere 
• 27-30 Ianuarie 2020 - Evaluarea dosarelor depuse 
• 31 Ianuarie 2020 - Publicarea listei preliminare a dosarelor selectate 
• 3 Februarie 2020 - Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) 
• 4 Februarie 2020 - Soluționarea contestațiilor și publicarea listei finale cu 

dosarele selectate. 
 
Procedura va fi reluată periodic până la atingerea numărului minim de membri din fiecare 
categorie. 
 
Responsabil proiect P1 – TUIasi    Expert monitorizare grup tintă, 
Conf.dr.ing. Mihai Postolache    Șef lucr.dr.ing. Cătălin Brăescu 
 
 
Data: 16 decembrie 2019 


