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Metodologie de înscriere și selecție în vederea admiterii studenților  
în grupul țintă al proiectului cu titlul: 

 
Practică pentru o dezvoltare durabilă 

POCU/626/6/13/130631 
I. Introducere 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea relevanței pe piața muncii a studenților 
de la Facultatea de Chimie și Inginerie chimică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Biologie și 
Geologie precum și facilitarea tranziției de la educație la piața muncii, îmbunătățirea 
capacităților și abilităților în identificarea, facilitarea și ocuparea unui loc de muncă. 
Obiectivele specifice ale programului sunt: 

- OS 1: Instituirea unui sistem funcțional de practică la un potențial angajator prin 
negocierea și încheierea unui număr de cel puțin 6 parteneriate strategice sustenabile; 

- OS 2: Dezvoltarea de competențe practice specifice domeniului de studii prin 
asigurarea condițiilor optime de desfășurare a stagiilor de pregătire practică pentru 
282 de studenți, pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii; 

- OS 3: Dezvoltarea de competențe care răspund necesităților pieței muncii prin oferirea 
de servicii de consiliere și orientare profesională unui număr de 282 de studenți.  

- OS 4: Dezvoltarea de competențe practice prin crearea unui mediu de practică integrat 
pentru studenții celor 3 facultăți implicate în proiect, prin dotarea unui laborator de 
cercetări interdisciplinare, în cadrul UBB, ca măsură de inovare socială; 

- OS 5: Conștientizarea relevanței dezvoltării durabile în rândul studenților din cadrul 
proiectului în vederea creșterii gradului de integrare a acestora pe piața muncii și în 
societate; 

- OS 6: Sporirea competențelor antreprenoriale ale studenților prin crearea și 
dezvoltarea de firme de exercițiu în domeniile de interes ale acestora; 

 
Rezultate proiect: 
Rezultat 1:  

- 6 parteneriate sustenabile (durabile/pe termen lung) încheiate cu reprezentanți ai 
mediului de afaceri 

- cel puțin 12 întâlniri organizate cu reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniul 
de interes al proiectului 

- cel puțin 6 evenimente de prezentare a partenerilor din mediul de afaceri organizate 
pentru grupul ținta în vederea creșterii interacțiunii dintre mediul de afaceri și mediul 
universitar și în vederea creșterii gradului de familiarizare a studenților cu mediul de 
afaceri pentru creșterea ocupării 
 

Rezultat 2:  
- 282 stagii de pregătire practică desfășurate de către studenți din care 20 de stagii 

efectuate în străinătate 
- cel puțin 20 de acorduri de practică semnate 
- 150 de premii oferite studenților în cadrul competițiilor profesionale organizate 
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Rezultat 3:  
- 282 de studenți care au beneficiat de activități de consiliere și orientare profesională 

axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii 
 

Rezultat 4:  
- 1 laborator de practică interdisciplinară de tip STEM creat și dotat 
- 1 conferința de inovare socială organizată 
- 20 lucrări de inovare socială din domeniile de interes ale celor 3 facultăți implicate în 

proiect premiate 
 

Rezultat 5:  
- 1 conferință pe tema dezvoltării durabile organizată  
- 20 de lucrări/proiecte premiate 

 
Rezultat 6:  

- 40 de studenți care au participat la activități de natură economică în cadrul 
inteprinderilor simulate 

- 20 de premii individuale acordate 
 

Rezultat 7:  
- 1 set de proceduri operaționale de management  
- 1 set de acțiuni de vizibilitate și publicitate conforme cu manualul de identitate vizuală 

în vigoare la data implementării proiectului  
- cel puțin 8 cereri de rambursare / cereri de prefinanțare  
- cel puțin 100 de contracte individuale de muncă 
- cel puțin 7 dosare de achiziții publice 

 
Rezultat 8:  

- 1 set de proceduri operaționale de management 
- 1 set de acțiuni de vizibilitate și publicitate conforme cu manualul de identitate vizuală 

în vigoare la data implementării proiectului  
- cel puțin 8 cereri de rambursare /cereri de prefinanțare 
- cel puțin 100 contracte de muncă  
- cel puțin 7 dosare de achiziții 
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Indicatori prestabiliți de rezultat 

Nr.crt. Denumire indicator Unitate 

măsură 

Valoare 

țintă 

Din 

care 

Femei 

Din  

care 

Bărbați 

1 4S115 Cursanți/ studenți care 
dobândesc o calificare la încetarea 
calității de participant 

nr. 203 123 80 

2 4S116 Cursanți/Studenți/cercetători 
etc., care își găsesc un loc de muncă, la 
încetarea calității de participant1 

nr. 105 70 35 

3 4S117 Cursanți/ Studenți/ cercetători 
etc., care urmează studii/cursuri de 
formare la încetarea calității de 
participant 

nr. 31 20 11 

Indicatori prestabiliți de realizare 

Nr.crt. Denumire indicator Unitate 

măsură 

Valoare 

țintă 

Din 

care 

Femei 

Din  

care 

Bărbați 

1 4S129 Persoane (cursanți, studenți) 
care beneficiază de sprijin pentru 
tranziția de la școală la viața activă 

nr. 282 160 122 

2 4S129.2 Persoane (cursanți, studenți) 
care beneficiază de sprijin pentru 
tranziția de la școală la viața activă, 
din care: - Din mediul rural 

nr. 28 18 10 

 
Repartizarea studenților din grupul țintă pe facultăți, nivele de studii, ani de studii, linii de 
studii și pe ani de implementare este orientativă și se va utiliza pentru a stimula competiția în 
vedea admiterii în cadrul proiectului, locurile putând fi realocate între facultăți, nivele de 
studii, ani de studii, linii de studii sau între ani de implementare, în urma deciziei Managerului 
de proiect. În cadrul facultăților se va face o repartizare a locurilor între liniile de studii 
proporțional cu numărul studenților înrolați la nivelul fiecărei facultăți în cadrul diferitelor linii 
de studii. 
 
 
 
 

 
1 Termenul de „Încetare a calității de participant” reprezintă intervalul de maxim 90 de zile de la momentul 
finalizării formării inițiale și obținerii diplomei de licență sau de masterat, dar nu mai târziu de 31 octombrie 
2022. Ghidul indicatorilor POCU Versiunea Septembrie 2020. Se vor înregistra și se vor raporta doar aceia care, 
în termen de 4 săptămâni de la încetarea calității de participant, au un loc de muncă și pot prezenta dovezi în 
acest sens. 
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Repartizarea studenților din grupul țintă pe facultăți și pe ani de implementare 

AN 1 DE IMPLEMENTARE 
01.10.2020-30.09.2021 

AN 2 DE IMPLEMENTARE 
01.10.2021-30.09.2022 

TOTAL 

minim 141 studenți, din care minim 141 studenți, din care 

Minim 282 Nivelul 
studiilor 

LICENȚĂ an 
terminal/ 

preterminal 

MASTER an I 
și II  

LICENȚĂ an 
terminal/ 

preterminal 

MASTER 
an II 

MASTER an 
I 

Număr 
studenți 

50 105 50 65 40 

 
310* 

Facultatea 
de Fizică 

10 15 8 5 3 41 

Facultatea 
de Chimie și 
Inginerie 
Chimică 

20 40 19 25 15 119 

Facultatea 
de Biologie 
și Geologie 

20 50 23 35 22 150 

* În vederea asigurării atingerii indicatorului de realizare 4S129 s-a decis introducerea în proiect a unui număr 
de studenți mai mare cu 10% față de cel estimat, ținând cont de faptul că unii studenți se retrag din proiect pe 
parcursul implementării acestuia. 

 
 

II. ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT 
 

Studenții interesați să participe în proiect vor depune următoarele documente: 
1. Cerere de înscriere (Anexa 1) 
2. Carte de identitate (format pdf, jpg, etc.) 
3. Curriculum Vitae în format Europass (în limba română, nu este necesară 

semnătura studentului în cadrul CV-ului) în care la rubricile Informații suplimentare 
sau Anexe se specifică tipul și felul activității, dacă este cazul (implicarea într-un 
colectiv de cercetare, acțiuni de voluntariat, concurs studențesc, conferință, 
sesiune de referate și comunicări, contract sau grant de cercetare, lucrări 
publicate, etc.). CV-ul va fi completat la: https://europa.eu/europass/ro 

4. Formularul de înregistrare în grupul țintă al proiectului (Anexa 5, Secțiunea A) – 
va fi depus numai de către studenții admiși în proiect, după afișarea rezultatelor. 

5. Declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
(Anexa 6) – va fi depusă numai de către studenții admiși în proiect, după afișarea 
rezultatelor. 

https://europa.eu/europass/ro
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Fiecare facultate va stabili modalitatea de comunicare cu studenții și modalitatea de 
depunere/transmitere a documentelor de înscriere de către studenți. 
 
În prima etapă se vor depune documentele de la pct. 1, 2, 3, urmând ca documentele de la 
punctele 4 și 5 să fie depuse numai de către studenții admiși în proiect, după afișarea 
rezultatelor.  
 
Studenții admiși în proiect vor depune în mod obligatoriu documentele de la pct. 4 și 5 cu 
semnătură în format fizic.  
 
Pentru a fi eligibil, un student trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

1. Să fie student la una din facultățile implicate în proiect (secretariatele celor 3 facultăți 
vor elibera adeverințe în acest sens la solicitarea Managerului de proiect) 

2. Specializarea, nivelul și anul de studii în care este înmatriculat studentul să se 
regăsească în Anexa 4  

3. Stagiul de practică (cu denumirea specifică fiecărei specializări) trebuie să apară în 
planul de învățământ al specializării/programului la care este înscris studentul.  
 

III. SELECȚIA 
 

Selecția studenților în vederea admiterii în proiect se face în funcție de următoarele criterii: 
1. Implicarea studentului în activități didactice: se va lua în considerare media de 

admitere pentru studenții din anul I masterat și, respectiv, numărul de credite din anul 
anterior pentru studenții nivel licență și anul II masterat; 

2. Implicarea studentului în activități de extracurriculare; 
3. Mediul de proveniență (domiciliul): rural/urban; 
4. Contribuția la atingerea indicatorilor proiectului; 
 

 
Criterii de selecție 
Criteriile de selecție și punctajele care stau la baza selecției sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

Criteriul de 
evaluare 

Punctaje Observații 

1.  Media de admitere 
(pentru studenții 
din anul I masterat)  
Numărul de credite 
din anul anterior 
(pentru alți 
studenții decât cei 
din anul I masterat) 

Media intre 9.01-10.00 – 
10 p 
Media intre 8.01-9.00 – 8 
p 
Media < 8.00 – 5 p 
 
Numărul de credite 60 – 
10 p 
Numărul de credite 50-59 
– 8 p 
Numărul de credite 40-49 
– 3 p 

Secretarul va întocmi tabelul 
studenților din grupul țintă cu 
media de admitere pentru 
studenții din anul I masterat și, 
respectiv, cu numărul de 
credite pentru anul academic 
anterior pentru alți studenții 
decât cei din anul I masterat. 
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Numărul de credite 30-39 
– 1p 

2.  Implicarea în 
activități 
extracurriculare* 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se va lua în 
considerare cel mai 
mare punctaj 
obținut la acest 
criteriu 
 

Lucrări publicate ISI sau 
premii la conferințe/ 
concursuri studențești – 
10 p  
 
Lucrări în publicații 
neindexate ISI sau 
participări la conferințe/ 
concursuri sau implicare 
într-un grant de cercetare 
– 8 p 
 
Activități de voluntariat cu 
caracter profesional și/sau 
de cercetare) – 5 p 
 
Implicare într-un colectiv 
de cercetare – 2 p 
 

Evaluarea se face după CV-ul 
de tip Europass depus de 
candidat, în care la rubricile 
Informații suplimentare sau 
Anexe se specifică tipul și felul 
activității (implicarea într-un 
colectiv de cercetare, acțiuni 
de voluntariat, lucrări 
publicate, concurs studențesc, 
conferință/ sesiune de referate 
și comunicări, contract sau 
grant de cercetare, etc.). 

3.  Mediul de 
proveniență 
(domiciliul) 

Rural – 10 p 
 

Este încurajată participarea în 
proiect a studenților care 
provin din mediul rural. 

4.  Contribuția la 
atingerea 
indicatorilor 
proiectului 

Calitatea de student în an 
II nivel Master– 5 p 
 
Calitatea de student în an 
I nivel Master 
(în anul universitar 2020/ 
2021) –3 p 
 
Calitatea de student în an 
terminal nivel licența– 2 p 
 
Calitatea de student în an 
preterminal nivel licență, 
(în anul universitar 
2020/2021) – 1 p 
 
 

Se va analiza traseul 
profesional/educațional al 
studentului. 
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Modalitatea de selecție 
Selecția studenților se realizează la fiecare facultate în parte de către o comisie propusă de 
facultate și avizată de managerul de proiect.  
Comisia va fi formată din 3 membri, angajați în cadrul proiectului. Membrii comisiei de selecție 
sunt: experții de practică și secretarul.  
Comisia de contestații va fi formată din 3 membri, angajați în cadrul proiectului. Membrii 
comisiei de contestații sunt: responsabilii de desfășurarea activităților de practică, 
responsabilul grup țintă și managerul de proiect.  
Componența celor două comisii va fi diferită.  
Modalitatea de selecție va cuprinde următoarele etape: 

1. Pe baza criteriilor de selecție, pentru fiecare student candidat se va întocmi o fișă de 
evaluare (Anexa 2) și se va determina un punctaj total; 

2. Studenții vor fi ierarhizați pe baza punctajului obținut, separat pentru fiecare linie de 
studiu (română, maghiară); 

3. Rezultatul final al selecției va fi o listă nominală cu toți studenții de la fiecare facultate 
în parte, admiși în proiect sau respinși, organizați în ordinea descrescătoare a 
punctajului total obținut, separat pentru fiecare linie de studiu (română, maghiară); 

4. În urma selecției vor fi admiși în proiect un număr de studenți egal cu numărul de locuri 
disponibile ce revin fiecărei facultăți, dacă Managerul de proiect nu decide în alt sens; 

5. Lista finală (Anexa 3), din care se va șterge coloana cu numele și prenumele studentului 
și care va conține doar coloana cu numerele matricole, va fi postată pe pagina web a 
proiectului/facultății.  

6. Termenul de depunere a contestațiilor este de 48 de ore de la publicarea/postarea 
listelor, iar termenul de soluționare a contestațiilor este de 48 de ore de la expirarea 
termenului de primire a contestațiilor. 

7. În cazul în care locurile aferente unui an de implementare nu se vor ocupa în urma 
unei sesiuni de selecție, se vor mai organiza sesiuni de selecție până la ocuparea 
acestor. Cu toate acestea, locurile care nu se vor ocupa în anul I de implementare a 
proiectului se vor transfera în anul al II lea de implementare. 
 

Criterii de departajare  
In cazul obținerii de punctaje egale după evaluarea pe baza criteriilor de selecție, departajarea 
se va realiza după criteriile de mai jos, stabilite în funcție de specificul fiecărei facultăți: 
 
Facultatea de Biologie și Geologie 
Criteriile de departajare în cazul studenților de la nivel licență și masterat anul II: 

1. media semestrului II a anului anterior 
2. numărul de credite acumulate în semestrul II al anului anterior 

Criteriul de departajare în cazul studenților de la masterat anul I: 
1. media examenului de licență 

 
 

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 
Următoarele criterii de departajare se vor aplica succesiv studenților de la nivel licență și 
masterat anul II: 

1. media anului anterior 
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2. media semestrului II a anului anterior 
Următoarele criterii de departajare se vor aplica succesiv studenților de la masterat anul I: 

1. media examenului de licență 
2. nota obținută la următoarele discipline de la nivel licență:  

a. pentru licențiați în inginerie chimică disciplina ”Operații unitare cu transfer de 
masă” 

b. pentru licențiați în chimie disciplina ”Tehnologie chimică generală” 
 

Facultatea de Fizică 
Criteriul de departajare în cazul studenților de la nivel licență și masterat anul II: 

1. numărul de credite acumulate în semestrul II al anului anterior 
2. proveniență din mediul rural 

Criteriul de departajare în cazul studenților de la masterat anul I: 
1. media examenului de admitere la masterat 
2. proveniență din mediul rural 

 
 

Data,                             
 

12.01.2021       Manager proiect 
        Prorector Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ 
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Anexa 1 
 
 
 

Cerere de înscriere în proiect 
 

 
 
Subsemnatul ________________________________________________________ (nume și 

prenume), CNP ___________________________________ student în cadrul Facultății 

de_________________________________ anul de studii _______, nivel de studii 

(licență/master) __________ specializarea _____________________________ linia de studiu 

_____________ doresc să particip la activitățile desfășurate în cadrul proiectului cu titlul 

Practică pentru o dezvoltare durabilă, POCU/626/6/13/130631. 

 
Pentru înscrierea în proiect atașez prezentei cereri de înscriere următoarele documente:  

1. Carte de identitate (format pdf, jpg, etc.) 

2. Curriculum Vitae Europass 

 

 
Pot fi contactat la telefon:___________________ și e-mail:_______________________ 

 

Declar că datele de mai sus sunt corecte și consimt în mod expres și neechivoc ca datele mele 

cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea legală către 

terți, în conformitate cu legislația europeană în vigoare – Regulamentul 2016/679/UE, 

Directiva 2002/58/CE – de către instituția publică de învățământ superior și de către orice alt 

organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control asupra activității acesteia, în 

perioada admiterii ca membru al grupului țintă în cadrul proiectului sus menționat. 

 

Data: 
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Anexa 2 
 

Fișă de evaluare 
în vederea selectării studenților în grupul țintă al proiectul cu titlul: 

 
Practică pentru o dezvoltare durabilă 

POCU/626/6/13/130631 
 

Numele și prenumele studentului:        
Facultatea         
Specializarea:           
Linia de studiu: ________________________________________________________ 

 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare Punctaj 
obținut 

Observații 

1.  Media de admitere (pentru studenții din 
anul I masterat) și Numărul de credite 
(pentru alți studenții decât cei din anul I 
masterat) 

  
 
 

2.  Implicarea studenților în activități de 
cercetare  

  
 
 
 

3.  Mediul de proveniență (domiciliul) 
urban/rural 

  
 
 
 

4.  Contribuția la atingerea indicatorilor   
 
 
 

Total   

A SE COMPLETA ÎN CAZ DE DEPARTAJARE ULTERIOARĂ 

Nr. 
crt. 

Criteriul de departajare Punctaj 
obținut 

Observații 

5.     

6.     

Punctaj total departajare   

Data,    
 
Membru 1 Membru 2 Membru 3  

Numele și prenumele Numele și prenumele Numele și prenumele 

               



 

11 
 

 Anexa 3  
 

 
 

Lista studenților  
de la Facultatea de_______________________________ 

admiși în proiectul cu titlul: 
 

Practică pentru o dezvoltare durabilă 
POCU/626/6/13/130631 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Numărul matricol Punctaj Rezultat 
Admis/Respins 

Linia de studiu română 

1.      

2.      

Linia de studiu maghiară 

3.      

4.      

 
 
 

Data,    
 

Membru 1 Membru 2 Membru 3  

Numele și prenumele Numele și prenumele Numele și prenumele 
               

  



 

12 
 

Anexa 4 
 

Lista anilor de studii/specializărilor eligibile  
Etapa I de selecție (anul academic 2020/2021) 

Grupul țintă al proiectului este format din 282 studenti (ISCED 5-7) înmatriculați la 
Universitatea Babeș-Bolyai în cadrul celor 3 facultăți implicate în proiect. Proiectul își propune 
să îmbunătățească și participarea persoanelor dezavantajate la activitățile proiectului, în 
special a acelor studenți care provin din mediul rural astfel încât se urmărește includerea în 
grupul țintă a unui număr de 28 de studenți (10% din grupul țintă). Grupul țintă al proiectului 
va fi format astfel din studenți ai UBB înscriși la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, 
Facultatea de Fizică și Facultatea de Biologie și Geologie. Grupul țintă al proiectului va fi format 
cu precădere din studenți de la următoarele specializări de la linia română și maghiară: 
 
Studenți la Facultatea de Fizica:  

• nivel licență anul II, specializările: Fizică, Fizică informatică, Fizică medicală;  

• nivel licență anul II, specializarea Fizică tehnologică;  

• nivel licență anul III, specializarea Fizică tehnologică;  

• nivel licență anul IV, specializarea Fizică tehnologică;  

• nivel licență anul III, specializările: Fizică, Fizică informatică;  

• nivel licență anul III, specializarea: Fizică medicală;  

• nivel master anul II, specializările: Fizica corpului solid, Biofizică și fizică medicală;  

• nivel master anul II, specializarea Fizică computațională;  

• nivel master anul II, specializările: Fizică computațională, Fizica corpului solid, 
Biofizică și Fizică medicală;  

• nivel licență anul III, specializările: Fizică, Fizică Medicală, Fizică Informatică;  

• nivel licență anul IV, specializarea Fizică Tehnologică;  
 
Studenți la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică:  

• nivel licență an II, specializarea Chimie;  

• nivel licență anul III, specializările: Chimie alimentară și tehnologii biochimice, 
Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice, Inginerie biochimică, 
Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului, Știința și ingineria 
materialelor oxidice și nanomateriale, Chimie și ingineria substanțelor organice, 
petrochimie și carbochimie;  

• nivel master an II, specializările: Chimie avansată, Chimie clinică, Tehnici moderne de 
sinteză în chimie, Inginerie chimică avansată de proces, Ingineria proceselor organice 
și biochimice, Ingineria materialelor și protecția mediului, Chimia nano și 
biomaterialelor;  

 
Studenți la Facultatea de Biologie și Geologie: 

• nivel licență an II, specializările: Biologie, Biochimie, Ecologie și protecția mediului;  

• nivel licență an III, specializarea Biotehnologii industriale;  

• nivel master an I, specializările: Biologie medicală, Ecologie terestră și acvatică;  

• nivel master an II, specializările: Biotehnologie moleculara, Biologie medicală, 
Ecologie sistemică, Ecologie terestră și acvatică;  

• nivel licență an II, specializarea Geologie, linia maghiară și linia română;  
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• nivel licență an III, specializarea Inginerie geologică;  

• nivel licență an IV, specializarea Inginerie geologică; 

• nivel master an I, specializarea Geologie aplicată;  

• nivel master an II, specializarea Geologie aplicată;  
 

Se va urmări recrutarea și admiterea în proiect cu prioritate a studenților masteranzi de la 
toate cele trei facultăți implicate în proiect și de la toate specizările și liniile aferente. Stagiile 
de practică vor fi efectuate conform planului de învățământ și a legislației în vigoare. 

 
 

  



 

14 
 

Anexa 5 
Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: POCU 130631 

Axă prioritară:               6 Educație și competențe  

Titlu proiect:  Practică pentru o dezvoltare durabilă  

OIR/OI responsabil: OIR Nord-Vest 

 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

Date de contact:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 

Data intrării în operațiune: …………………………………………….. 

CNP:     ………………………………………… 

Zonă:    

Urban  

Rural 

Localizare geografică:  

Regiune: ……………………………………….. 

Județ:  ………………………………………… 

Unitate teritorial administrativă: ………………. 

Gen: 

 Masculin 

 Feminin 

Vârsta:  
Persoană cu vârsta sub 25 ani 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 

Categoria de Grup Țintă din care face parte:    …………………. 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

Șomer 

Șomer de lungă durată 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 
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Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

Studii primare (ISCED 1)             

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

Studii postliceale (ISCED 4) 

Studii superioare (ISCED 5)  

Studii superioare (ISCED 6) 

Studii superioare (ISCED 7) 

Studii superioare (ISCED 8) 

fără ISCED 

Persoană dezavantajată:  DA 

NU 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere 

Migranți 

Participanți de origine străină 

Minorități 

Etnie romă 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

Comunități marginalizate  

Participanți cu dizabilități 

Alte categorii defavorizate 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

               

Semnătura participant                Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

……………………     …………………… 

Data:      Data: 

……………………     …………………. 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la 
utilizarea și prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt 
prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu 
sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
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Secțiunea B.  La ieșirea din operațiune  

 

Dată ieșire din operațiune: …………………….. 

Situația pe piața forței de muncă: 

 

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 

 

- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

 - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant 

 

- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant 

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

 

Studii primare (ISCED 1) 
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Studii gimnaziale (ISCED 2) 

Studii liceale (ISCED 3) 

 

Studii postliceale (ISCED 4) 

 

Studii superioare (ISCED 5)  

 

Studii superioare (ISCED 6) 

 

Studii superioare (ISCED 7) 

 

Studii superioare (ISCED 8) 

 

     Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 

     …………………… 

     Data: 

     …………………. 
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Anexa 6 
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

Subsemnatul/subsemnata ____________________________, domiciliat(ă) în 

___________ _______________________________, având CNP _________________________, 

în calitate de candidat declarat admis în proiectul POCU 130631 ”Practica pentru o dezvoltare 

durabilă” implementat de Universitatea Babeş-Bolyai, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele 

mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea legală către 

terți, în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare - Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 

2002/58/CE, de către instituția publică de învățământ superior şi de către orice alt organism abilitat 

să efectueze verificări sau să exercite control asupra activității acesteia. 

Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate 

de Universitatea Babeş-Bolyai în perioada deținerii calității de membru al grupului țintă în perioada 

implementării proiectului mai sus menționat, precum și în perioada de sustenabilitate. De asemenea, 

consimțământul exprimat acoperă inclusiv prelucrările legitime de date operate de Universitatea 

Babeş-Bolyai ulterior finalizării activităților proiectului, în cazul în care acestea sunt impuse de 

prevederi legale, se realizează în interes public sau sunt destinate pentru activitățile normate ale 

autorităților și instituțiilor publice. 

Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că prelucrările de date operate de 

Universitatea Babeş-Bolyai se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de 

legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției de 

învățământ superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De asemenea, înțeleg că pot 

exercita oricând și nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 15-22 ale 

Regulamentului 2016/679/UE, asumând totodată eventualele urmări ale exercitării precizate.  

Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea 

cu funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. Prezenta declarație 

acoperă de asemenea, pentru situațiile caracterizate de beneficiul direct al declarantului, prelucrările 

referitoare la starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă. 

 

Nume şi prenume: _____________________ 

Dată: ______________ 

Semnătură: _________ 

 


