Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții.
Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la
educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea
competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de
învățare duale și de ucenicie.
Obiectiv compozit: OS. 6.13 și 6.14
Titlu proiect: “Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”
Contract de finanțare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018)

Anunț privind procedura de selecție a grupului țintă
Cadru general
Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului ținta în cadrul proiectului
„Parteneriat pentru stagii de practică – Primul pas pentru o cariera în industria alimentară”,
Cod apel POCU/90/6/19 cod proiect 108612.
Proiectul a demarat în luna iulie 2018, are o durata de 24 de luni și va fi implementat la
nivelul parteneriatului creat între: UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
(UVAB în calitate de Lider de Parteneriat) și ANGAJATORI, UNITĂȚI DIN DOMENIUL
INDUSTRIEI ALIMENTARE SAU DOMENII CONEXE (în calitate de Parteneri).
Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea competențelor profesionale si transversale pentru 70 de studenți din
învățământul superior înscriși în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin
*organizarea de stagii de practica, prin *valorificarea parteneriatelor dintre mediul educațional
și angajatori, prin *acces la servicii de consiliere si orientare profesionala, în vederea creșterii
șanselor de angajare în specializările studiate din domeniul industriei alimentare, biochimie și
procese industriale.
Stagiile de practică se vor organiza în sectoare cu potențial competitiv, așa cum au fost
acestea identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate (Prioritatea 4) și în Strategia
CDI 2014 – 2020 (domenii de specializare inteligentă); procesarea produselor alimentare și a
băuturilor și biochimia fiind desemnat unul dintre cele 10 sectoare de viitor.
Proiectul se subscrie Priorității de investiții 10.iv (POCU 2014-2020), prin care se
urmărește formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața
muncii pentru studenți, prin optimizarea ofertei educaționale, prin elaborarea de parteneriate
de practică și prin parteneriatul social.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al apelului (OS 6.13) întrucât își
asuma ca cel puțin 44% din studenții care au parcurs programul de învățare la locul de munca
organizat prin proiect își vor găsi un loc de munca in cadrul partenerului 1 dar și la alte
companii din Rețeaua de Parteneriat.
Obiectivele specifice ale proiectului (OS)
OS 1: Dezvoltarea și valorificarea parteneriatului social la nivelul instituției de învățământ
implicate, prin realizarea și operaționalizarea a minimum 3 parteneriate de practica cu
angajatorii, în cadrul unei Rețele de practică și prin susținerea de 5 evenimente, pe durata
proiectului.
OS 2: Dezvoltarea unui set de măsuri inovative („Ziua porților deschise”, servicii de consiliere
profesională, dezvoltarea competențelor transversale) cu rol de diversificare a șanselor de
angajare, pe durata proiectului.
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OS 3: Dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 70 de studenți din UVAB, prin
adaptarea conținuturilor teoretice la cerințele locului de muncă și prin participarea acestora la
un stagiu de practică.
Grupul țintă (GT)
Descriere
Astfel, grupul țintă va fi SELECTAT din rândul studenților UVAB la specializările:
A. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (nivel licență) anii II si III de studiu, care
realizează 90 de ore de practică/an universitar, conform planului de învățământ.
B. INGINERIA BIOCHIMICĂ (nivel licență) anii II și III de studiu, care realizează 90 de
ore de practică/an universitar, conform planului de învățământ.
C. ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE (nivel licență) anii II și III de
studiu, care realizează 90 de ore de practică/an universitar, conform planului de
învățământ.
D. STIINȚA ȘI INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE ECOLOGICE (nivel master)
anii I de studiu, care realizează 90 de ore de practică, conform planului de învățământ.
Grupul ținta se încadrează în categoria eligibila din ghid = studenți din învățământul
superior:
 ISCED 6: nivel licență;
 ISCED 7: nivel master.
Având în vedere localizarea proiectului, în Municipiul Bacău, de regula studenții înscriși la
programele UVAB provin din județ sau din localitățile apropiate, se va respecta prevederea
Ghidului Solicitantului privind domiciliul/reședință grupului ținta în regiunea mai puțin
dezvoltata Nord-Est.
Din punct de vedere a repartizării pe sexe, min. 50% dintre GT vor fi femei.
Din punct de vedere a zone de proveniență, min. 10% din GT provin din mediul rural, așa
cum apare reflectat și în indicatorii de proiect.
Toți cei 70 de studenți vor participa la susținerea programului de practică la locul de munca
și min. 50% dintre aceștia se vor angaja. În același timp, 70 de studenți vor dobândi
competențe antreprenoriale. De asemenea, toți cei 70 GT vor beneficia de servicii de
consiliere și orientare profesională pe durata proiectului.
Prin activitățile sale, proiectul contribuie la atingerea următorilor indicatori, așa cum aceștia
sunt incluși în cererea de finanțare:
1. studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 31 pers.
(în special din rândul anilor terminali, pentru care serviciile de consiliere și
parteneriatele cu angajatorii vor facilita angajarea).
2. studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 7
pers. (în special, din rândul studenților anului II care vor participa la proiect și care mai
au min. 1 an de studiu).
3. studenți dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: 51 pers. (prin
programul de practica la locul de muncă).
Metodologia de recrutare selecție a grupului țintă
Procesul de RECRUTARE/SELECȚIE a studenților se va derula în baza unei
METODOLOGII, care va specifică:
A. Cerințe minime participant
 Student înscris la cursurile Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru una
dintre specializările: Ingineria Produselor Alimentare (nivel licență); Inginerie
Biochimică (nivel licență); Echipamente pentru Procese Industriale (nivel licență);
Știința și Ingineria Produselor Alimentare Ecologice (nivel master);
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Domiciliu/reședință în regiunea Nord-Est.

B. Modalitate de înscriere
 Înscrierea studenților se va face utilizând un formular online disponibil pe site-ul
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (Formular de înregistrare individuală a
participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020). Fiecare candidatura
va fi însoțită de o copie buletin și o adeverință/carnet student vizat la zi și
valabil etc. Procedura de înscriere va dura min. 10 zile;
 Candidaturile depuse vor fi analizate referitor la îndeplinirea cerințelor minime.
Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 20142020;
Angajament de implicare în activitățile proiectului;
Consimțământ de utilizare a datelor cu caracter personal.
C. Criterii minime de selecție
 Selecția se va realiza pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita locurilor de
practică disponibile (70 locuri/proiect), cu condiția îndeplinirii criteriilor de
eligibilitate și transmiterii/completării tuturor documentelor solicitate.
 De asemenea, în selectarea grupului țintă se va urmări dorința studenților de a
finaliza stagiul de practica, de a-și găsi un loc de muncă, de a-și finaliza studiile și
chiar de a le continua.
 Totodată, în procesul de selecție se va avea în vedere ca min. 7 locuri de practică
sa fie asigurate pentru persoanele din mediul rural.
Metodologia și rezultatele selecție vor fi publice prin intermediul platformelor de socialmedia și a site-urilor partenerilor, precum și în versiune tipărită la sediul Liderului de
Parteneriat. Se va asigura acces egal și în mod nediscriminatoriu tuturor studenților care
îndeplinesc cerințele minime referitoare la grupul țintă, în limita locurilor de practica existente
pe proiect.
D. Instrumentele de verificare
1. Dosarul de înscriere trebuie să conțină cel puțin documentele justificative
prezentate modalitatea de înscriere;
2. Documentele justificative atașate la dosarul de înscriere vor respecta următoarele
cerințe:
 Formularul de înregistrare în grupul țintă: toate rubricile completate să corespundă
cu celelalte documente atașate la dosar, să fie semnat și datat în original;
 C.I./B.I.: lizibil și valabil pe toata durată implicării studentului în activitățile
proiectului;
 Adeverința de student: studentul va fi eligibil numai în cazul respectării condițiilor
impuse la descriere grup țintă. Adeverința trebuie să fie actuală și trebuie să
conțină denumirea universității, facultatea și specializarea la care este înscris
studentul, anul de studiu, faptul că în planul de învățământ sunt prevăzute minim
90 de ore de practică pentru programul licență respectiv în semestrul 2-an I au 90
ore practică de cercetare pentru programul master, în anul de studiu în care este
înscris studentul;
 Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal - să corespundă formatului
prevăzut în anexa și să fie semnată și datată în original
 Declarație de acord privind participarea la stagiile de practică organizate în cadrul
proiectului / Declarație de eligibilitate (original) - toate rubricile să fie completate,

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

să nu fi participat la un alt stagiu de practică similar finanțat prin Fonduri Europene
/ Fondul Social European, să nu fi participat la o vizită de studiu / excursie de
consiliere finanțată prin prezentul proiect, să fie semnată și datată de către student;
3. Neîndeplinirea uneia dintre condițiile menționate anterior la punctele 1) și 2) ale
prezentului capitol, atrage implicit respingerea dosarului de înscriere a studentului.
E. Calendar
Termene de realizare:
ETAPA 1

Data limită a depunerii dosarului de înscriere 18.12.2018, ora 12.00;

Data publicării Anunțului cu privire la rezultatul procedurii de selecție: 19.12.2018,
ora 12.00.
ETAPA 2

Data limită a depunerii dosarului de înscriere 01.03.2019, ora 12.00;

Data publicării Anunțului cu privire la rezultatul procedurii de selecție: 04.03.2019,
ora 12.00.
F. Contestații
Studenții pot contesta rezultatul procesului de evaluare sau al ierarhizării finale în
termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Pot fi luate în considerare doar
contestațiile privind vicii de procedură. Pentru a se asigura imparțialitatea re-evaluării,
contestațiile vor fi soluționate de către o comisie formată la nivelul Beneficiarului, având
ca membri coordonatorul beneficiarului, coordonatorul pentru experții practică națională,
consilierul juridic și responsabilul monitorizare. Rezultatul re-evaluării se va anunța
studentului contestatar în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii contestației.
Comisia pentru contestații va avea următoarea componență:
 Președinte: Manager de proiect;
 Membri: Coordonatorul rețea de parteneriate, Expert actualizare curriculă,
 Secretar: Asistent manager.

Data

Expert selecție grup țintă
Ș. L. dr. ing. SIMION Andrei Ionuț

Coordonator de proiect
Conf. univ. dr. ing. RUSU Lăcrămioara

