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METODOLOGIE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR  „ROSE” 

Sub-proiect: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS) 

 

Capitolul 1. CADRU GENERAL 

Prezenta metodologie pentru selectarea grupului ţintă este aferentă proiectului „Dezvoltare, 
afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS)”, finanţat prin Schema de granturi pentru 
universităţi, derulat în cadrul proiectului privind învăţământul secundar  - ROSE, proiect finanţat 
conform acordului de împrumut nr. 91/19.12.2017, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale prin 
Unitatea de management al Proiectelor cu Finanţare Externă şi Universitatea „1 Decembrie 1918” 
din Alba Iulia. 

Obiectivul general al proiectului este  creşterea gradului de retenţie a studenţilor cu risc 
ridicat de abandon în primul an de studiu universitar prin activităţi menite să îi sprijine şi să le ofere 
o experienţă academică motivantă în vederea continuării studiilor şi dezvoltării personale. 

Obiectivul general al proiectului propus, alături de obiectivele sale specifice sunt în acord cu 
obiectivul principal al Schemei de granturi pentru universităţi (SGU) şi vizează, pe de o parte, 
sprijinirea studenţilor aflaţi în situaţia de risc de abandon, în special a tinerilor proveniţi din grupuri 
dezavantajate (prin programe remediale şi activităţi de tutorat), dezvoltarea personală şi formarea 
unor abilităţi academice (prin activităţile de consiliere şi orientare în carieră), iar pe de altă parte, 
creşterea atractivităţii specializărilor gestionate de Facultatea de Ştiinţe Exacte şi inginereşti prin 
activități specifice care vor contribui la motivarea tinerilor din grupul ţintă şi creşterea ataşamentului 
faţă de specializarea aleasă. 

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, activitatea de selecţie a grupului 
şintă fiind prevăzută a se realiza în fiecare an de implementare, conform Formularului de aplicaţie 
şi luând în considerare specificaţiile din Manualul de granturi pentru universităţi/Ghidul aplicantului 
2017. 

Capitolul 2. GRUPUL ŢINŢĂ 

Art. 1 Proiectul se adresează studenţilor din anul I de la Facultatea de Ştiinţe Exacte şi 
Inginereşti, specializările Informatică, Informatică în limba engleză, Măsurători terestre şi cadastru, 
Ingineria mediului, Electronică aplicată şi are ca obiectiv major creşterea gradului de retenţie a 
studenţilor cu risc ridicat de abandon în primul an de studiu universitar prin activităţi menite să îi 
sprijine şi să le ofere o experienţă academică motivantă în vederea continuării studiilor şi 
dezvoltării personale. 

Art. 2 În grupul ţintă vor fi incluşi 330 studenţi (110 studenţi/an) din Universităţii „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, înmatriculaţi în anul I de 
studiu 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 respectiv 2020-2021, care aparţin cu precădere 
grupurilor dezavantajate şi care prezintă un risc major de abandon. 
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Art. 3. Membrii grupului ţintă trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate prevăzute în 
Formularul de aplicaţie aprobat şi anume, să facă dovada ca aparţine grupurilor defavorizate, 
vulnerabile după cum urmează: provin din familii cu venituri mici sau de etnie romă, sau, provin din 
mediul rural, sau, provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituţii similar, sau, sunt orfani 
de unul sau de ambii părinţi, sau, sunt persoane cu dizabilităţi sau boli cornice, sau, au intrat la 
facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat, sau, în present sunt 
angajaţi , sau, până în prezent, la actuala specializare, au avut restanţe/întârzieri la plata taxei. 

Capitolul 3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE SELECŢIE A 
GRUPULUI ŢINTĂ 

Art. 4. În vederea desfăşurării procesului de selecţie a grupului ţintă se va constitui o 
Comisie de evaluare şi selecţie (CES) formată din: 

- Preşedinte: directorul de proiect; 
- Membrii: experţi din echipa de implementare a proiectului. 

Art. 5. Principalele atribuţii ale Comisiei de evaluare şi selecţie (CES) sunt: 

- formularea şi diseminarea Anunţului de selecţie a grupului ţintă, a calendarului şi 
modului de derulare a procedurii de selecţie pe baza prezentei metodologii; 

- colectarea dosarelor candidaţilor; 
- evaluarea dosarelor conform prezentei metodologii; 
- centralizarea rezultatelor evaluării; 
- afişarea rezultatelor preliminare ale evaluării; 
- primirea şi soluţionarea contestaţiilor; 
- publicarea listei finale privind grupul ţintă selectat; 
- întocmirea procesului verbal de selecţie. 

Art. 6. Persoanele care formează Comisia de evaluare şi selecţie vor respecta următoarele 
reguli şi principii: 

- evitarea conflictului de interese; 
- exercitarea atribuţiilor cu onestitate, corectitudine şi responsabilitate; 
- evaluarea obiectivă, pe baza principiilor transparenţei şi egalităţii de şanse dar şi a 

criteriilor stabilite în prezenta metodologie; 
- păstrarea confidenţialităţii datelor; 
- respectarea prezentei metodologii de selecţie precum şi a termenelor stabilite în ceea 

ce priveşte selecţia grupului ţintă; 
- scanarea dosarelor depuse, arhivarea şi păstrarea în condiţii optime de siguranţă a 

acestora. 

Art. 7. Selecţia grupului ţintă se va realiza cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi a 
nediscriminării. 

Art. 8. Selecţia grupului ţintă se va face respectând următoarele criterii:  

a) Criteriu administrativ – presupune ca cei care doresc să se înscrie în grupul ţintă să 
depună dosarul complet, conform prezentei metodologii, în termenul stabilit prin 
calendarul de desfăşurare a selecţiei; 
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b) Criteriu de eligibilitate – membrii grupului ţintă trebuie să se încadreze în criteriile de 
eligibilitate prevăzute în Formularul de aplicaţie aprobat şi anume, să facă dovada ca 
aparţine grupurilor defavorizate, vulnerabile după cum urmează: provin din familii cu 
venituri mici sau de etnie romă, sau, provin din mediul rural, sau, provin de la centre de 
plasament, orfelinate, alte instituţii similare, sau, sunt orfani de unul sau de ambii 
părinţi, sau, sunt persoane cu dizabilităţi sau boli cornice, sau, au intrat la facultate cu 
medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat, sau, în present sunt 
angajaţi, sau, până în prezent, la actuala specializare, au avut restanţe/intarzieri la plata 
taxei 

Art. 9. Calendarul selecţiei grupului ţintă: 

- depunerea dosarului de înscriere în grupul ţintă: 1.11 -  15.11.2021; 
- anunţarea rezultatelor preliminarii: 16.11.2021; 
- depunerea contestaţiilor: 16.11.2021; 
- anunţarea rezultatelor finale: 17.11.2020. 

 
Art. 10. Dosarul de înscriere: Înscrierea în grupul ţintă se va face în baza unui dosar de 

înscriere care va conţine: 

- formularul de înscriere în grupul ţintă, semnat şi datat (în original) (Anexa 1 la 
Metodologia de selecţie grup ţintă); 

- carte de identitate (copie); 
- declaraţie de consimţământ privind utilizarea datelor personale, semnată şi datată (în 

original) (Anexa 2 la Metodologia de selecţie grup ţintă); 
- documente justificative sau declaraţia pe propria răspundere privind apartenenţa la unul 

din grupurile defavorizate eligibile, semnată şi datată (în original) (Anexa 3 la 
Metodologia de selecţie grup ţintă). 

Documente justificative:  

- pentru încadrarea în categoria „Studenţi care provin din familii cu venituri mici” – 
document emis de circumscripţia financiară sau de serviciul specific din cadrul primăriei 
în raza căreia locuieşte (original); 

- pentru încadrarea în categoria „Studenţi cu dizabilităţi sau boli cronice” – certificat 
medical vizat de dispensarul studenţesc (original). 

Metodologia de selecţie grup ţintă este disponibilă pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi 
Inginereşti (http://stiinteexacte.uab.ro), secţiunea Info Studenți_Alte informații_Proiecte, 
Proiect ROSE: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei 
(https://uab.ro/facultate/1-facultatea-de-stiinte-exacte-si-ingineresti/postari/365-fsei-
proiecte). 
Anexele 1,  2, 3  la Metodologia de selecţie grup ţintă se vor descărca de pe site. 

Dosarele de înregistrare în grupul ţintă vor fi trimise pe e_mail, la adresa 
getagligor@yahoo.com. 
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Art. 11. Procesul de selecţie a grupului ţintă se va derula în următoarele etape: 

1. Lansarea procedurii de selecţie: 

- postarea anunţului de selecţie şi a metodologiei pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi 
Inginereşti (http://stiinteexacte.uab.ro), secţiunea Info Studenți_Alte informații_Proiecte, 
Proiect ROSE: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei 
(https://uab.ro/facultate/1-facultatea-de-stiinte-exacte-si-ingineresti/postari/365-fsei-
proiecte). 

- afişarea la avizierul facultăţii a Anunţului şi a metodologiei de selecţie a grupului ţintă; 
- distribuirea de afişe şi pliante în cadrul conferinţei de deschidere a proiectului. 

2. Depunerea dosarelor de înscriere în grupul ţintă – fiecare candidat va depune dosarul 
de înscriere conform calendarului şi a metodologiei de selecţie a grupului ţintă. 
Dosarele de înregistrare în grupul ţintă vor fi depuse la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe 
Exacte şi Inginereşti la doamna Georgeta GLIGOR. 

 
3. Evaluarea dosarelor – se va realiza de către Comisia de Evaluare şi Selecţie stabilită în 

baza criteriilor amintite şi având atribuţiile menţionate anterior. 

Selecţia participanţilor în grupul ţintă se va face în ordinea exprimării intenţiei de participare 
de către fiecare student, prioritate având studenţii care se află în situaţie de risc.  

! În caz de egalitate, primează ordinea înscrierii. 

În cazul în care, după publicarea rezultatelor preliminare ale procedurii de selecţie, există 
contestaţii, acestea vor fi soluţionate iar rezultatul va fi comunicat doar candidatului contestatar, pe 
aceeaşi cale pe care s-a primit şi contestaţia acestuia. Contestaţiile pot fi depuse la secretariatul 
Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti la doamna Georgeta GLIGOR sau pot fi transmise pe 
e_mail, la adresa getagligor@yahoo.com. 

Art. 12. Publicarea listei finale privind grupul ţintă selectat în urma evaluării se va realiza pe 
site-ul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti (http://stiinteexacte.uab.ro), secţiunea Noutăţi, 
Proiect ROSE: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei, unde se va afişa lista 
candidaţilor admişi. În baza rezultatelor finale CES va întocmi procesul verbal de selecţie. 

 

 

Responsabil campanii de conştientizare 
 

Conf.univ.dr.ing.  Andreea BEGOV UNGUR 
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ANEXA 1 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR  „ROSE” 

Sub-proiect: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS) 

 

1. Nume şi prenume: …………………………………………………………………………………… 
2. Domiciliu(adresa/localitate/județ): ..……………………………………………………………….. 
3. Telefon student: ……………………………………………………………………………………… 
4. E-mail student:………………………………………………………………………………………... 
5. Specializarea/anul …………………………………………………………………………………… 
6. Ați mai urmat cursuri la o altă Universitate (DA/NU) …………………………………………….. 
7. Specializarea urmată (denumire exactă!): ………………………………………………………… 
8. Parcursul dvs. de studii la actuala specializare a fost unul:  

a. Continuu după admitere  
b. Întrerupere  
c. Transfer  

9. Profilul liceului absolvit:  
a. REAL 
b. UMAN 
c. TEHNOLOGIC 
d. Altul …………………………………………………. 

10. Vă rugăm răspundeți cu DA/NU la următoarele întrebări: 

  DA NU 
Ați intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de 
bacalaureat 

    

Proveniți din familii cu venituri mici     
Proveniți din mediul rural     
Sunteți persoană cu dizabilități sau boli cronice     
Sunteți orfani de unul sau de ambii părinți     
Proveniți de la centre de plasament, orfelinate, sau alte instituții similare     
Sunteți de etnie romă     
Sunteți angajat în prezent     
Până în prezent, la actuala specializare, aţi avut restanţe/întârzieri la plata 
taxei 

    

 
11. Cum evaluați prezența dvs. la cursurile, seminariile și laboratoarele de la specializarea la 

care sunteți înscris, în semestru trecut? Am fost prezent: 
a.    la mai mult de 90% din ore în semestrul trecut 
b.    la mai mult de 75% din orele din semestrul trecut 
c.    la 50-75% din totalul de ore din semestrul trecut 
d.    la 25-49 % din totalul de ore din semestrul trecut 
e.    la 10-24% din totalul de ore din semestrul trecut 
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12. Pe o scală de la 1 la 10 unde ați situa interesul dvs. pentru specializarea urmată (1- interes 
minim, 10-interes maxim):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

13. Ați participat/participați la activități de voluntariat desfășurate în cadrul Universității:  
a. NU 
b. DA 
 

14. Pe o scală de la 1 la 10 unde ați situa abilitățile dvs. personale pentru specializarea pe care 
o urmați (1- total nepotrivite, 10-total potrivite):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

15.  Ați dori să participați la programe de comunicare și consiliere pentru studenți gen ROSE 
(1- minim, 10-maxim):  

a. NU 
b. dacă DA bifați în tabelul alăturat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

16. Număr restanțe la examenele din anul precedent (se va încercui cifra corespunzătoare)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

17.  Locuiţi într-un cămin al Universităţii:  
a. NU 
b. DA 

 
18.  În prezent sunteţi bursier al Universităţii sau aţi fost bursier la alta Universitate: 

a. NU 
b. DA  

VĂ MULŢUMIM ! 
 
 
 
 
 

Data ……………………………                                Semnatura ………………………………                       
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ANEXA 2 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE  

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR  „ROSE” 

Sub-proiect: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS) 

 

 

Subsemnatul/a………….......................................,domiciliat/ă în localitatea ……….…............, 
judeţul ….……..., strada ..……………….……., nr....., posesor al CI, seria …, numărul ….…, 
eliberat de ......…………, la data de …………, CNP……………………..…., în calitate de participant 
în cadrul procedurii de selecţie a grupului ţintă aferent proiectului „Dezvoltare, afirmare, reuşită la 
începutul studenţiei (DARIS), sub sancţiunea prevederilor articolului 326 din  Cod penal1, îmi 
exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Declar că am fost informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în 
conformitate cu 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 prin 
Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

 

 

 

 Data ………………………               Nume şi prenume  ……………………………….                                     
                                                                                                     
Semnatura ………………………………… 
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ANEXA 3 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND APARTENENŢA LA UNUL DIN 
GRUPURILE DEFAVORIZATE ELIGIBILE 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR  „ROSE” 

Sub-proiect: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS) 

 

 

Subsemnatul/a………….......................................,domiciliat/ă în localitatea ……….…............, 

judeţul ….……..., strada ..……………….……., nr....., posesor al CI, seria …, numărul ….…, 

eliberat de ......…………, la data de …………, CNP……………………..…., în calitate de participant 

în cadrul procedurii de selecţie a grupului ţintă aferent proiectului „Dezvoltare, afirmare, reuşită la 

începutul studenţiei (DARIS), sub sancţiunea prevederilor articolului 326 din  Cod penal1, declar pe 

propria răspundere că aparţin următoarei categori defavorizate:  

 

  DA NU 
Ați intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de 
bacalaureat: 

    

Proveniți din familii cu venituri mici:     
Proveniți din mediul rural:     
Sunteți persoană cu dizabilități sau boli cronice:     
Sunteți orfani de unul sau de ambii părinți:     
Proveniți de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare:     
Sunteți de etnie romă:     
Sunteți angajat în prezent:     
Până în prezent, la actuala specializare, aţi avut restanţe/întârzieri la plata taxei     

 
 

Data ………………………               Nume şi prenume  ……………………………….                                         
                                                                                                     
Semnatura ………………………………… 

 
 

 

1 *Articolul 326 Cod Penal “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2. 


