Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013
Axa prioritară: 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie: 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă
Titlul proiectului: „Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră”
Cod Contract: POSDRU/161/2.1./G/139293

PROCEDURA PRIVIND SELECTIA STUDENTILOR IN VEDEREA
EFECTUARII STAGIILOR DE PRACTICA ÎN CADRUL PROIECTULUI
„Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră.”

Cadru legislativ
 Contractul de finantare POSDRU/161/2.1./G/139293 si acte aditionale ulterioare;
 Ordinul comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului
finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010 referitor la cheltuielile eligibile in
cadrul POSDRU 2007-2013;
 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
 Legea nr.202/2002 republicata in 2013, privind egalitatea de sanse intre femei si
barbati.
Capitolul I Dispoziţii generale
Art. 1 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Bulevardul Victorie, nr. 10, beneficiar al
proiectului
„Invaţă
lucrând!
Practica
asigură
succesul
în
carieră”,
POSDRU/161/2.1./G/139293, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), în cadrul cererii de
propunere de proiect are prevăzută organizarea unor stagii de pregătire practică pentru
studenţii înscrişi în proiectul mai sus menţionat. Numărul de studenţi participanţi în acest
proiect este de 200, pentru întreaga perioadă a proiectului. Aceşti studenţi provin din cadrul
Facultăţii de Inginerie, de la toate specializările din cadrul facultăţii.
Art. 2 Stagiile de pregătire practică se desfăşoară în conformitate cu planurile de
învăţământ aflate în vigoare la Facultatea de Inginerie.
Art. 3 Pot participa la procesul de selecţie studenţii din cadrul ciclului de licenţă, care
s-au înscris în grupul ţintă al proiectului. In mod obligatoriu, studenţii selectaţi pentru
activitatea de practică trebuie să parcurgă şi activitatea de consiliere şi orientare în
carieră, organizată în cadrul proiectului.
Art. 4 Studenţii vor beneficia de resursele financiare ale proiectului în vederea
acoperirii cheltuielilor implicate de efectuarea stagiului de practică, în conformitate cu
reglementările în vigoare şi cu prevederile contractuale ale proiectului.
Art. 5 Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei
persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă,

dizabilităţi sau orientare sexuală. Uniunea Europeană promovează drepturile fundamentale,
nediscriminarea, egalitatea de şanse pentru toţi. Conform Regulamentului 1083/2006 al
Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de şanse constituie unul dintre principiile de
intervenţie ale Fondurilor Structurale. Egalitatea de şanse vizeaza combaterea stereotipurilor
rolurilor atribuite femeilor şi bărbaţilor indiferent de etnie, religie, dizabilităţi, vârstă, orientare
sexuală, precum şi necesitatea modificării comportamentelor, atitudinilor, normelor, valorilor
care aduc atingere demnităţii umane.
Actiunile prevăzute în această direcţie se referă la înlocuirea modelelor culturale, care
reflectă stereotipurile de la nivelul societăţii, la integrarea principiului egalităţii diversităţii mai
ales în educaţie, cultură, mass media. Valorificarea diversităţii culturale, etnice, a diferenţelor
de gen, de vârstă constituie premise pentru dezvoltarea societăţii şi totodată asigură un
cadru în care relaţiile sociale au la bază valori ca toleranţa, egalitatea.
In cadrul proiectului POSDRU 139293 „Invaţă lucrând! Practica asigură succesul
în carieră”, principiul egalităţii de şanse a fost urmărit în mod explicit prin criteriul de
selectie a grupului tinţă, urmărindu-se un procent egal între studentii de sex feminin şi
cel masculin, participanti la pregatirea practică.
Selectia grupului ţintă în vederea participării la stagiile de pregătire practică se
va face pe criteriul Intervenţia agentului economic partener de practică (interviu),
performantelor scolare, domeniu profesional, acordandu-se acces tuturor membrilor
grupului ţintă, indiferent de rasă, etnie, gen, religie.
Capitolul II Organizarea procesului de selecţie a candidaţilor
Art. 6 Selecţia candidaţilor în vederea efectuării stagiilor de pregătire practică în
cadrul proiectului „Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră” va fi realizată de către
Comisia de Selecţie numita prin Decizia managerului de proiect.
Art. 7 Atribuţiile Comisiei de Selecţie sunt următoarele:
 Organizează şi coordonează procesul de selecţie a studentilor asigurând
respectarea condiţiilor procedurale prevăzute în prezenta metodologie;
 Pune la dispoziţia candidaţilor lista locurilor de practică oferite de către
agenţii economici;
 Evaluează opţiunile individuale depuse de către candidaţi şi validează
selecţia candidaţilor.
 Definitivează listele cu studenţii selectati pentru stagiile de practica finantate
din POSDRU, le afişează şi rezolvă eventualele contestaţii depuse in
termen de 48 de ore de la afisarea clasamentului;
 Asigură încheierea convenţiilor tripartite de practică universitate – agent
economic – student practicant;
 Intocmeşte lista finală cu studenţii selectionaţi.
Art. 8 Graficul de desfăşurare a selecţiei pentru fiecare companie va fi difuzat prin
mijloace proprii (pagină WEB, e-mail, avizier).

Capitolul III Înscrierea la procesul de selecţie
Art. 9 Pentru înscrierea la procesul de selecţie, aplicanţii vor completa Fişa
aplicantului.
Capitolul IV Evaluarea candidaţilor
Art. 10 Selecţia se va realiza pe baza opţiunilor individuale depuse de către candidaţi,
avându-se în vedere, în ordine, următoarele criterii de departajare:
i. Intervenţia agentului economic partener de practică, prin introducerea
unei selecţii suplimentare, de tip interviu, prin care sunt evaluate o serie de
aptitudini ale candidaţilor.
ii. Competenţe profesionale, domeniul de specializare şi programul de studii
al studentului;
iii. Performanţele şcolare;
iv. Domiciliul studentului în raport cu amplasarea unităţii în care se doreşte
efectuarea practicii;
Art. 11 Selecţia este efectuată de către membrii Comisiei de Selecţie, pe baza
documentelor din Anexa I la prezenta procedură.
Capitolul V Dispoziţii finale
Art. 12 Studenţii selecţaţi vor semna, conform legislaţiei în vigoare, convenţia – cadru
de practică, care va cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor practicanţi, ale universităţilor
organizatoare de practică şi ale agenţilor economici parteneri de practică.
Art. 13 Studenţii beneficiari ai stagiilor de practică vor întocmi rapoarte de activitate, în
conformitate cu prevederile Ghidului elaborat în cadrul proiectului „Invaţă lucrând! Practica
asigură succesul în carieră” șii o prezentare în Power Point pe care o vor prezenta în fața
comisiei.
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ANEXA I
PROCEDURA PRIVIND SELECTIA STUDENTILOR IN VEDEREA EFECTUARII
STAGIILOR DE PRACTICA ÎN CADRUL PROIECTULUI
„Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră.”
ETAPE/DOCUMENTE

Art. 1 Managerul de proiect numeşte membrii Comisiei de Selectie a studenţilor în
vederea efectuării stagiilor de practică.
Se va completa documentul:
- Decizie numire comisie de selectie
Art. 2 Studenţii candidaţi pentru stagiile de practică vor completa Fişa Aplicantului.
Art. 3 Comisia de Selectie are obligatia de a întocmi urmatoarele documente:
- Procesul verbal al actiunii de selectie;
- Lista cu împărţirea studenţilor pe locuri de practică.
Art. 4 Dupa incheierea actiunii de selectie, studentii acceptati vor completa si semna,
în conformitate cu legislaţia în vigoare:
- Convenţia – cadru de practică.
Art. 5 Dupa incheierea actiunii de încheiere a convenţiilor – cadru de practică,
Comisia de Selecţie va întocmi:
- Lista finală a studenţilor practicanţi
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