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CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR  

 pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului: 

 Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202 

(Nr. contract 51672/09.07.2019) 

 

Data/Perioada Activitatea Alte informații 

02.09.2019 
a) Publicarea pe pagina web a 
Universității POLITEHNICA din 
București (UPB) și a facultăților 
din UPB a anunțului și 
calendarului de înscriere și 
selecție a candidaților din grupul 
țintă STUDENȚI; 
 
b) Publicarea pe pagina web a 
Universității din Pitești (UPIT) și 
a facultăților din UPIT a 
anunțului și calendarului de 
înscriere și selecție a 
candidaților din grupul țintă 
STUDENȚI. 

Publicul țintă va regăsi pe site documente și 

informații legate de modalitatea de înscriere 

a candidaților; documentele necesare pentru 

înscriere; criteriile de evaluare și eligibilitate a 

candidaților. 

02.09.2019-
01.10.2019 

a) Derulare sesiune de 
informare și mobilizare; 

b) Depunere fișă/solicitare de 
preînscriere/interes. 

Studenții interesați din UPB/UPIT vor trimite 
pe e-mail o solicitare de preînscriere/interes 
la una dintre urmatoarele adrese de email: 

UPB: 
iuliana.prodea@upb.ro; 
tiberiu_danciu@yahoo.com; 
raluca.pelin@yahoo.com; 
ilie.filip@yahoo.com;  
catalina.petrescu@upb.ro  
emma.popa@ymail.com; 
dan_micu85@yahoo.com; 
constantin.dragoi@upb.ro; 
mihaela.mateescu@upb.ro 
UPIT:  
lorredana@yahoo.com 

mailto:iuliana.prodea@upb.ro
mailto:tiberiu_danciu@yahoo.com
mailto:raluca.pelin@yahoo.com
mailto:ilie.filip@yahoo.com
mailto:emma.popa@ymail.com
mailto:dan_micu85@yahoo.com
mailto:constantin.dragoi@upb.ro
mailto:lorredana@yahoo.com
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tudor_lori@yahoo.com 
gabriela.plaiasu@upit.ro 
mihai.oproescu@upit.ro 

02.10.2019-
04.10.2019 

 

Înscriere candidați Depunerea dosarelor de înscriere a 
candidaților la sediul următoarelor facultăți: 

UPB: 

Facultatea de Transporturi; 
Facultatea de Inginerie Mecanică și 
Mecatronică; Facultatea de Chimie Aplicată și 
Știința Materialelor; 
Facultatea de Inginerie Medicală; 
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice; 
Facultatea de Energetică; 
Facultatea de Inginerie Electrică. 
 
UPIT:  
Facultatea de Electronică, Comunicații si 
Calculatoare; 
Facultatea de Mecanică și Tehnologie; 
Facultatea de Științe ale Educației, Științe 
Sociale și Psihologie. 

Notă: Intervalul orar și sala vor fi anunțate, 
diferențiat, pe site-ul fiecărei facultăți, până 
pe 01.10.2019. 

07.10.2019-
09.10.2019 

 

Evaluarea, ierarhizarea și 
selectarea candidaților 

Evaluarea și ierarhizarea dosarelor 

candidaților pentru GT-STUDENȚI. Publicarea 

rezultatelor preliminare cu candidații admiși 

în proiect; 

Depunerea eventualelor contestații; 

Soluționarea contestațiilor depuse; 

Publicarea listelor finale cu candidații admiși 

în GT-STUDENȚI al proiectului; 

Înregistrarea GT-STUDENȚI în proiectul PISA. 

 
 

mailto:tudor_lori@yahoo.com
mailto:gabriela.plaiasu@upit.ro
mailto:mihai.oproescu@upit.ro
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Criterii de eligibilitate a candidaților pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului: 

Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202 

(Nr. contract 51672/09.07.2019) 

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 
- în special cei dezavantajati și care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe cei din mediul rural, 

care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii 

• să aibă domiciliul/reședința în una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-

Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud- Est și Sud- Muntenia; 

• să fie studenți  în anii II și III (prioritate având cei din anul III la facultățile cu programe de 

studii de 4 ani), în cadrul ciclului de învățământ de licență, la una dintre facultățile din UPB - 

sau la una dintre facultățile din UPIT; 

• să nu fi beneficiat de finanțare din alte proiecte  cofinanțate din Fondul Social European;  

- să facă parte din alte categorii vulnerabile (de ex. care beneficiază de burse sociale); 

  

Evaluarea candidaților pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului: Profesori Inovatori 

– Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202 

(Nr. contract 51672/09.07.2019) 

În procesul de selecție a candidaților STUDENȚI, se va ține cont de ordinea solicitării de înscriere 

(principiul „primul venit-primul servit”, cu respectarea criteriilor de eligibilitate), data depunerii dosarului 

de înscriere, performanțele școlare (media ultimului an de studiu), dar, în același timp, vor avea prioritate 

persoanele aparținând  grupurilor vulnerabile. 

În cazul în care există egalitate în evaluarea dosarelor, la limita înscrierii (ultimele poziții, în ordinea 

înscrierii), departajarea se va face pe baza mediei din ultimul an de studiu. 

 

În procesul de recrutare și selecție a grupului țintă se promovează principiile privind egalitatea de șanse, 

nediscriminarea și incluziunea socială, fără a se face nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință. 
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Notă: Alte categorii de grupuri vulnerabile: 

Persoane de etnie romă 

Persoane cu dizabilități 

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului 

Familii monoparentale 

Persoane care au părăsit timpuriu școala 

Persoane anterior aflate în detenție 

Delincvenți juvenili 

Persoane dependente de droguri 

Persoane dependente de alcool 

Persoane fără adăpost 

Victime ale violenței în familie 

Persoane afectate de boli care le influenţează viața profesională și socială (HIV/SIDA, cancer etc.) 

Imigranți 

Refugiați 

Persoane care solicită azil 

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat 

Persoane care locuiesc în comunități izolate 

Victime ale traficului de persoane 

Persoane afectate de boli ocupaționale 

Altele (de specificat) 

 

  

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR  

pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului:  

Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202,  

Nr. contract 51672/09.07.2019 

  

Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidații STUDENȚI vor depune un dosar care va conține 

următoarele documente: 

- Fișa aplicatului (se va putea descărca de pe website-ul proiectului și se va completa la sediul 

facultăților, când candidatul depune dosarul); 

- Copie a Cărții de Identitate (CI); 
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- Copie certificat de naștere; 

- Adeverință de student al UPB / UPIT  – în original; 

- Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (se va completa de către 

candidați la sediul facultăților, când aceștia depun dosarul); 

- Declarație pe proprie răspundere de neparticipare la programe de îmbunătățirea competențelor 

antreprenoriale sau de neparticipare în proiecte POCU ca GT (se va completa de către candidați la 

sediul facultăților, când aceștia depun dosarul); 

- Document din care să reiasă încadrarea într-o categorie de grup vulnerabil (etnie romă, CES etc.) – în 

original. 

 

Dosarul astfel completat se depune până la data limită de înscriere, la sediile afișate pe                       website-

ul proiectului și la facultățile partenere. 

  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


