
 

 

 

 

       

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) 

Titlul proiectului: Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la 

piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială  
   

Proiect derulat de: 
Axa Prioritară: Educație si competențe 

 Componenta 1: Stagii de practică elevi și studenți în sectorul 

agroalimentar, industrie și servicii  

Cod apel: POCU/90/6/19  Cod proiect 106731 

Partener: 

  

UNIVERSITATEA din PITEŞTI AOAAG 

 

 

 

 

ÎNSCRIERI PENTRU SELECŢIE PRACTICĂ  
SPECIALIZAREA HORTICULTURĂ 

Universitatea din Pitesti, în calitate de beneficiar al proiectului „Activităţi şi măsuri 

integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în 

condiţii de nediscriminare şi incluziune socială”, organizează în perioada 2-22 mai  selecția 

studenților pentru constituirea bazei de date cu rezerve în cadrul proiectului dupa urmatorul 

program: Drept – 2 mai, Contabilitate si informatica de gestiune – 3, 6 mai; Finante Banci – 7-8 

mai , Ingineria transporturilor si a traficului – 9-10 mai, Autovehicule rutiere 13-14 mai, 

Informatica 15-16 mai, Kinetoterapie 17, 20 mai si Horticultura 21, 22 mai. 
 

Cererile de înscriere se depun la sediul proiectului din corpul central, Târgul din Vale, nr. 

în perioada 2-22 mai, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-10.00.  
 

Conditii de eligibilitate: 

- calitatea de student al specializărilor Drept, Contabilitate si informatica de gestiune, Finante 

Banci, Ingineria transporturilor si a traficului, Autovehicule rutiere Informatica, Kinetoterapie si 

Horticultura. 
                

Criteriile de selectie: 

-Situația școlară (media de promovare în an superior sau numărul de puncte de credit 

acumulate): 5 puncte pentru studenți integraliști și 4 puncte pentru studenții neintegraliști 

- Domiciliu: 3 puncte pentru studenții din mediul rural 

- Apartenența la grupul studenților netradiționali: 2 puncte 
 

Pentru a fi selectat ca rezervă pentru completarea grupul țintă studentul trebuie să 
obțină minimum 4 puncte.  
 
 Rezultatele selectiei vor fi prezentate pe pagina de Facebook a proiectului cât și la sediul 

proiectului și la avizierul specializării. 

                   

Dosarul candidatului va conține următoarele documente: formular de înregistrare a 

grupului țintă, declarație privind acordul studentului referitor la stocarea, prelucrarea, utilizarea 

datelor cu caracter personal, declarație privind evitarea dublei finanțări, declarație privind acordul 

de participare la activitățile proiectului, CV, copie după cartea de identitate, alte documente 

justificative privind încadrarea în grupul studenților netradiționali, adeverință de student din care să 

rezulte situația școlară (media de promovare în an superior sau numărul de puncte de credit 

acumulate). 
 

 

Responsabil recrutare și monitorizare grup țintă, 

Daniela Iancu 

ANUNŢ  


