
 Titlu proiect: ”Practica azi pentru jobul de maine!”  POSDRU/161/2.1/G/136071  
 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!  
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”  
 

Criterii de eligibilitate și selecţie grup ţintă – studenti 
 
Pentru includerea in grupul tinta, fiecare student va depune un dosar complet, având următorul 
conținut:  
Cerere de înscriere - formular tipizat 
Declaraţie prelucrare date personale - formular tipizat 
Formular grup ţintă - formular tipizat 
Declaraţie evitarea dublei finanţări - formular tipizat 
Copie carte de identitate  
CV – model recomandat Europass  
Scrisoare de intenţie/motivare prin care studentul motivează participarea la stagiile de practică şi consiliere.   
 
Selecţia studenţilor care vor efectua stagiul de practică în cadrul proiectului se va face de către Comisia 
de selecţie, aplicându-se două seturi de criterii, obiective şi transparente, care să asigure egalitatea de 
şanse ȋn procesul de selecţie.  
 

1. Criterii de eligibilitate a studenţilor 
 
 Să fie student înmatriculat la Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi la una din facultatile 
cu profil IT (Eectronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie electrica, Energetica si 
Informatica Aplicata; Automatica si Calculatoare)  
În planul de învăţământ al anului universitar în curs să fie cuprinsă activitatea de practică;  
Să nu fi beneficiat de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de pregătire practică  
 

2. Criterii de ierarhizare aplicate în selectia studenţilor  
 
Să aibă rezultate profesionale bune (se iau in consideratie media/numarul de credite acumulate pana in 
prezent);  
Disponibilitate în perioada de desfăşurare a stagiilor de practică şi consiliere;  
Interviului cu comisia de selecţie şi recrutare a studenţilor, care va analiza următoarele:  

o motivaţia şi interesul participării la stagiul de practică;  
o motivaţia alegerii unei cariere în specializarea pentru care a optat;  
o cunoașterea noţiunilor de bază în domeniul de referinţă;  
o abilităţi personale:  

capacitate de comunicare;  
disponibilitate pentru lucru în echipă.  

o existenţa altor activităţi extracurriculare convergente domeniului. 
 
Cuantificarea criteriilor de selectie: 
- calitatea CV-ului si concordanta cu scopul si obiectivele proiectului: maxim  25 puncte; 
- scrisoarea de intenţie şi motivarea argumentată de participare la proiect: maxim 25 puncte; 
- interviul de selecţie: maxim 50 puncte. 
Criterii de departajare: 1) punctajul cumulat obţinut; 2) opţiunea exprimată privind colaborarea cu 

firmele organizatoare. 
 
Dosarele se depun pana la data de 10 iunie 2014 la sala II.19, ing. Valeriu Munteanu. 

 


