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1. CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE 

 

1.1 CONTEXT  

Proiectul INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare 

Economică, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, 

selectat în cadrul Obiectivului 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: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă 

a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor 

de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a 

calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor 

de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, 

inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie, Obiectiv specific 6.13: 

Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care 

își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la 

un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, Apel de 

proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți se implementează în perioadele 

14.10.2020 – 31.07.2021 și 01.10.2021 - 13.12.2022. 

 

1.2 SCOP  

Scopul proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru 

Revitalizare Economică vizează optimizarea tranziției a 325 de studenți din sistemul 

educațional în mediul profesional, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului de 

24 de luni, prin dezvoltarea de parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, dialog 

coordonat universități-studenți-angajatori, dezvoltarea unui program de practică în 

conformitate cu planul de învățământ cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv, organizarea unui program de consiliere, orientare profesională și mentorat de 

dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor transversale de accedere pe piața muncii, 

calificarea prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și traininguri prin întreprindere simulată, 
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dar și acțiuni concrete de plasare pe piața muncii și valorificarea potențialului creativ, tehnic 

și profesional al studenților aflați la începutul carierei profesionale. 

 

1.3 PARTENERI 

Proiectul INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare 

Economică este implementat de următoarea structură de parteneriat: 

P0 - Idea Perpetua SRL, in calitate de Beneficiar, va fi implicată în activitățile de 

management și implementare a activităților proiectului contribuind la îndeplinirea 

rezultatelor și indicatorilor asumați: consiliere profesională, formare profesională, stagii de 

practică, tranziția studenților din sistemul de învățământ superior în mediul profesional, 

dezvoltarea competențelor transversale, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, 

diseminarea, transferul și valorificarea know-how-ului obținut în cadrul proiectului. 

P1 – COMPA SA, în calitate de Partener 1, va fi implicată în activitățile proiectului contribuind 

la îndeplinirea rezultatelor și indicatorilor asumați: consiliere profesională, formare 

profesională, stagii de practică, tranziția studenților din sistemul de învățământ superior în 

mediul profesional, dezvoltarea competențelor transversale, dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale, diseminarea, transferul și valorificarea know-how-ului obținut în cadrul 

proiectului.  

P2 - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de Partener 2, va fi implicată în 

activitățile proiectului contribuind la îndeplinirea rezultatelor și indicatorilor asumați: 

consiliere profesională, formare profesională, tranziția studenților din sistemul de învățământ 

superior în mediul profesional, dezvoltarea competențelor transversale, dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale 

Partenerii colaborează în implementarea activităților, în conformitate cu cererea de finanțare 

și acordul de parteneriat, asigurând atingerea obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor prin 

implementarea conformă a activităților proiectului. 
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2. CAPITOLUL 2 – DISPOZIȚII SPECIFICE 

 

2.1 OBIECTIVE SPECIFICE 

Proiectul INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare 

Economică vizează următoarele obiective specifice: 

Obiectivul Specific nr. 1: Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului 

de 24 de luni, a unui context optim de tranziție profesională pentru minim 325 de studenți 

din sistemul de învățământ superior fundamentat pe parteneriate sustenabile între instituții 

universitare, companii private, instituții publice și organizații de cercetare-inovare şi pe 

dialog constant între profesori, studenți și angajatori în cadrul unui think-tank de dezbatere, 

diseminare, transfer know-how privind soluționarea problemelor privind statutul 

absolventului pe piața muncii. 

Obiectivul Specific nr. 2: Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului 

de 24 de luni, a unui program personalizat de oferire servicii de informare, testare 

psihometrică pentru orientare profesională, consiliere în carieră şi mentorat pentru 

dezvoltarea personală destinat unui număr de minim 325 de studenți în vederea dobândirii 

unei direcții profesionale clare și corelate cu competențele și aptitudinile acestora în vederea 

sporirii relevanței studenților pe piața muncii și pregătirea pentru interacțiunile cu 

angajatorii din mediul profesional. 

Obiectivul Specific nr. 3: Organizarea și derularea, de-a lungul perioadei de implementare 

a proiectului de 24 de luni, de stagii de practică profesională la potențiali angajatori din 

sectoare economice relevante pentru minim 325 de studenți din grupul țintă, cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial competitiv, în condiții optime de infrastructură tehnică, 

educațională și profesională ale partenerilor de practică în conformitate cu planul de 

învățământ universitar și disponibilitatea studenților. 

Obiectivul Specific nr. 4: Dezvoltarea, de-a lungul perioadei de implementare a proiectului 

de 24 de luni, competențelor transversale pentru minim 325 de studenți în vederea corelării 

cu necesitățile pieței muncii și dezvoltarea personală și profesională a studenților cu accent 
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pe componentele practice prin workshop-uri tip master-class şi workshop-uri de dezvoltare a 

competențelor tehnice în spatii creative special amenajate pentru participarea interactivă a 

studenților și motivarea spre demararea unei cariere profesionale. 

Obiectivul Specific nr. 5: Formarea de competențe antreprenoriale, de-a lungul perioadei 

de implementare a proiectului de 24 de luni, pentru minim 240 de studenți printr-un program 

de cursuri de calificare tip inițiere în antreprenoriat, traininguri de competențe 

antreprenoriale prin întreprindere simulată, organizarea de competiții cu premii pentru 

studenți, precum și motivarea și valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional, dar 

și oferirea de consultanță în antreprenoriat studenților interesați de deschiderea unei afaceri 

în viitorul apropiat 

Obiectivul Specific nr. 6: Plasarea pe piața muncii, de-a lungul perioadei de implementare 

a proiectului de 24 de luni, a minim 130 de studenți prin măsuri specifice de facilitare a 

accesului pe piața muncii a studenților interesați de inițierea carierei profesionale, 

identificarea de angajatori în corelare cu profilul studenților și comunicarea coordonată 

universități-studenți-angajatori în mediul online și offline în vederea creșterii numărului 

absolvenților care își găsesc un loc de muncă ca urmare a stagiilor de practică în domenii cu 

accent pe sectoare economice cu potențial competitiv. 

 

2.2 INDICATORI 

Proiectul INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare 

Economică vizează atingerea următorilor indicatori: 

Indicatori de realizare: 

 4S129. Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la 

școală la viața activă: 325 

 4S129.2. Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la 

școală la viața activă, din care: din mediul rural: 40 
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Indicatori de rezultat: 

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

participant, din care: Roma/ Rural/ Netradițional/ SEN: 240 

 4S116. Cursanți/ Studenți/ Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la 

încetarea calității de participant, din care: Roma/ rural/ netradiționali/ SEN: 130 

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

încetarea calității de participant, din care: Romi/ Rural/ netradițional/ SEN: 40 

 

2.3 REZULTATE 

Proiectul vizează atingerea următoarelor rezultate: 

 A1.1 (1 x Metodologie de management; Minim 24 x ședințe de management; Minim 24 x 

planificări lunare); 

 A1.2 (Minim 3 x afișe poziționate la sediile partenerilor, Minim 3 x Roll-up-uri cu 

prezentarea proiectului, Minim 3 x secțiuni pe website-urile P0, P1 și P2 cu descrierea 

proiectului, Actualizări periodice ale conturilor de socializare P0, P1 și P2, Minim 2 x 

comunicate de presă, Previziuni cash-flow actualizate, Plan de achiziții actualizat, 

Grafic cereri de prefinanțare, rambursare, plată actualizat, 1 x arhivă a documentelor 

proiectului în format letric și electronic); 

 A2.1 (Minim 24 x Întâlniri tehnice de lucru la nivel de parteneriat pentru P1, Minim 24 

x Întâlniri tehnice de lucru la nivel de parteneriat pentru P2); 

 A3.1 (1 x spațiu think-tank amenajat și dotat conform bugetului); 

 A3.2 (1 x Metodologie de organizare și funcționare think-tank, Evenimente de dezbatere 

organizate periodic pe obiective tematice majore și teme relevante, Întâlniri de lucru 

organizate periodic pe obiective tematice majore și teme relevante, Evenimente de 

networking organizate periodic cu invitarea stakeholderilor relevanți); 

 A3.3 (1 x Metodologie de stabilire parteneriate, Parteneriate relevante încheiate pe 

minim 3 ani între angajatori și universități pentru organizarea stagiilor de practică, 

Întâlniri cu angajatori din mediul privat în vederea stabilirii de parteneriate, Întâlniri 
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cu angajatori din mediul public în vederea stabilirii de parteneriate, Întâlniri cu 

organizații din sectoarele cercetare-inovare în vederea stabilirii de parteneriate, 

Întâlniri cu instituții de învățământ în vederea stabilirii de parteneriate, Participarea 

la evenimente/conferințe/think-tank pentru networking profesional - încheiere de 

parteneriate); 

 A4.1 (1 x Broșură de informare și conștientizare a studenților cu privire la beneficiile 

unei cariere profesionale (în format online), 400 x exemplare ale broșurii distribuite 

electronic către studenți eligibili a fi selectați în grupul țintă); 

 A4.2 (1 x Metodologie organizare și derulare program de orientare și consiliere în 

carieră, Minim 325 x Studenți beneficiari ai serviciilor de orientare și consiliere în 

carieră, Minim 325 x Chestionare psihometrice aplicate studenților din grupul țintă, 

Întâlniri de consiliere și orientare profesională individuale și de grup - cu studenții din 

GT); 

 A4.3 (1 x Metodologie organizare și derulare program de mentorat pentru dezvoltarea 

personală și profesională, 325 x Planuri de dezvoltare personală și profesională 

organizate și actualizate printr-un sistem digital, Întâlniri periodice individuale sau de 

grup de mentorat cu studenții din grupul țintă); 

 A4.4 (1 x Metodologie de selecție, monitorizare și motivare a studenților, Minim 325 x 

Studenți care îndeplinesc criteriile de eligibilitate - selectați în GT, Minim 325 x 

Studenți din grupul țintă monitorizați de-a lungul implementării proiectului, Minim 325 

x Studenți din grupul țintă motivați în a participa la activitățile proiectului); 

 A5.1 (3 x Spații de practică profesională amenajate și dotate conform bugetului); 

 A5.2 (1 x Metodologie de organizare și derulare stagii de practică  a studenților, 325 x 

Studenți participanți la stagii de practică de 90 de ore/stagiu cu accent pe domeniile 

competitive SNC, Organizarea studenților în 64 x grupe a câte 4-6 studenți cu alocarea 

unui tutor la fiecare grupă de studenți, 100 x studenți participanți al stagiilor de 

practică organizare de P0 cu accent pe domeniile SNC, 100 x studenți participanți al 

stagiilor de practică organizare de P1 cu accent pe domeniile SNC, 125 x studenți 
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participanți la stagiile de practică organizare de potențiali angajatori relevanți - cu 

accent pe SNC); 

 A6.1 (2 x Amenajări și dotări ale spațiilor destinate workshop-urilor și training-urilor 

practice conform bugetului); 

 A6.2 (1 x Metodologie organizare și derulare workshop-uri de tip master-class, 8 x teme 

de workshop-uri tip master class selectate consultativ împreună cu studenții, 120 x 

Studenți beneficiari ai workshop-urilor tip master class organizate de P2, 24 x Grupe x 

5 studenți/grupă pentru eficientizarea transferului de know-how de la maestru la 

studenți); 

 A6.3 (1 x Metodologie organizare și derulare workshop-uri de dezvoltare competențe 

tehnice, 12 x Teme de workshop-uri de dezvoltare competențe tehnice selectate 

consultativ împreună cu studenții, 144 x Studenți beneficiari ai workshop-urilor de 

dezvoltare competențe tehnice organizate de P0 (72 studenți) și P1 (72 studenți), 

Organizarea a 12 x grupe x 12 studenți/grupă pentru eficientizarea transferului de 

know-how de la specialist către studenți); 

 A7.1 (1 x Metodologie de organizare și derulare programe de antreprenoriat, 2 x 

autorizări de competențe antreprenoriale cu accent pe componenta de start-up cu 

acces la finanțare de către P1 și P2, 240 x beneficiari ai cursurilor de inițiere în 

competențe antreprenoriale autorizate ANC ce obțin certificate de absolvire în urma 

examenului ANC, Organizarea a 100 de beneficiari în 4 grupe a 25 de participanți/grupă 

de către P0, Organizarea a 100 de beneficiari în 4 grupe a 25 de participanți/grupă de 

către P1, Organizarea a 40 de beneficiari în 4 grupe a 10 de participanți/grupă de către 

P2); 

 A7.2 (1 x Metodologie de organizare și derulare a programului de competențe 

antreprenoriale prin întreprindere simulată, 100 x Studenți implicați în programul de 

training de competențe antreprenoriale prin întreprindere simulată); 

 A7.3 (1 x Metodologie de organizare și derulare a competiției pentru motivare și 

valorificarea potențialului creativ, tehnic și profesional al studenților, Multiple 
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competiții cu premii pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului 

creativ, tehnic și profesional organizate cu participarea (online / fizică) aprox. 200 de 

studenți din GT, 1 set de categorii de premiere stabilite în implementarea proiectului 

în urma consultării cu studenții și echipa de jurizare, 1 x set premii în val. tot. de 

152.000 lei acordate studenților evaluați de comisia de jurizare); 

 A7.4 (1 x Metodologie de consultanță în antreprenoriat, 50 x Beneficiari dintre studenți 

din grupul țintă care vizează deschiderea unei afaceri în viitorul apropiat - beneficiari 

ai sesiunilor de consultanță în antreprenoriat, Sesiuni de consultanță specializată cu 

durată variată (1,2 sau 4 ore) în funcție de complexitatea fiecărui caz de consultanță); 

 A8.1 (1 x Comunitate virtuală dezvoltată pe un cadru de instrumente de comunicare 

online cu participarea studenților, angajaților și a altor stakeholderi, Publicarea 

periodică de rapoarte, analize, studii, planuri și propuneri de politici publice rezultate 

în urma activității think-tank-ului spre informarea stakeholderilor, Informări periodice 

ale studenților cu privire la oportunități de angajare active și relevante, Informări 

periodice ale angajatorilor cu privire la profilul studenților aflați în căutarea unui loc 

de muncă); 

 A8.2 (1 x Metodologie de plasare a studenților pe piața muncii, 130 x studenți plasați 

pe piața muncii cu accent pe domeniile competitive SNC, 1 x Bază de date centralizată 

cu angajatori relevanți pentru specificul grupului țină din mediul privat și public cu 

accent pe domeniile SNC, 1 x Bază de date centralizată cu studenții din grupul țintă 

aflați în căutarea unui loc de muncă pentru plasarea la angajatori din mediul privat și 

public cu accent pe domeniile competitive SNC, Întâlniri cu angajatori și studenți 

pentru medierea plasării pe piața muncii a studenților la potențiali angajatori relevanți 

din mediul public și privat cu accent pe domeniile SNC); 

 A9.1 (1 x Dezbatere cu implicarea stakeholderilor relevanți privind statutul studentului 

absolvent pe piața muncii organizată pentru 50 de participanți, 1 x Analiză preliminară 

dezbaterii prin intermediul unui chestionar online, 1 x Broșură distribuită în 50 de 

exemplare); 
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 9.2 (1 x Ghid de bune practici editat și tipărit în 100 de exemplare); 

 A9.3 (1 x Workshop de diseminare, transfer și valorificare bune-practici organizat 

pentru 100 de persoane, 1 x Workshop de diseminare, transfer și valorificare bune-

practici organizat pentru 100 de persoane1 x Workshop de diseminare, transfer și 

valorificare bune-practici organizat pentru 100 de persoane). 

 

2.4 ACTIVITĂȚI 

Proiectul INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare 

Economică vizează implementarea următoarelor activități: 

A1: Managementul proiectului 

A1.1: Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, monitorizarea, 

verificarea, controlul și evaluarea proiectului 

A1.2: Informarea, publicitatea și alte activități administrative conexe  necesare implementării 

optime a proiectului 

A2: Coordonarea tehnică a activităților partenerilor 

A2.1: Coordonarea tehnică și asigurarea implementării conforme a activităților partenerilor 

A3: Asigurarea unui context sustenabil tranziției studenților din sistemul de învățământ 

superior în mediul profesional 

A3.1: Amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiului de dialog între profesori, studenți și 

angajatori (think-tank) 

A3.2: Dezvoltarea unui think-tank de dialog constant între profesori, studenți și angajatori 

pentru adresarea nevoilor curente și viitoare ale pieței muncii 

A3.3: Realizarea de parteneriate între instituții universitare, companii private și organizații 

de cercetare-inovare cu scopul organizării de stagii de practică pentru studenți 
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A4: Implementarea unui program de informare, orientare profesională, consiliere 

profesională și mentorat  

A4.1: Derularea unei campanii de informare și conștientizare a studenților cu privire la 

beneficiile unei cariere profesionale 

A4.2: Derularea unui program de orientare și consiliere profesională a studenților în vederea 

stabilirii direcției profesionale optime profilului acestora 

A4.3: Derularea unui program de mentorat pentru sprijinirea dezvoltării personale și 

profesionale a studenților 

A4.4: Asigurare selecție, monitorizare și motivare studenți în vederea implicării active în 

activitățile proiectului 

A5: Organizarea și derularea de stagii de practică cu accent pe domeniile identificate în 

SNC și SNCDI 

A5.1: Amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor de practică profesională pentru 

studenți 

A5.2: Organizarea și derularea stagiilor de practică a studenților la parteneri și potențiali 

angajatori în conformitate cu planul de învățământ al universității 

A6: Dezvoltarea de competențelor transversale ale studenților în corelare cu necesitățile 

pieței muncii curente și viitoare 

A6.1: Amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor destinate workshop-urilor și training-

urilor practice 

A6.2: Organizarea și derularea a 6 workshop-uri tip master-class de dezvoltare personală a 

studenților pe teme relevante pentru piața muncii cu accent pe componenta practică 

A6.3: Organizarea și derularea a 12 workshop-uri de dezvoltare a competențelor tehnice ale 

studenților relevante pentru piața muncii cu accent pe componenta practică 
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A7: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților prin cursuri autorizate și 

întreprindere simulată cu accent pe sectoarele SNC și SNCDI  

A7.1: Organizarea și derularea unui program de cursuri de inițiere în antreprenoriat autorizate 

ANC 

A7.2: Organizarea și derularea unui program de training de competențe antreprenoriale prin 

întreprindere simulată 

A7.3: Organizarea și derularea unei competiții cu premii pentru studenți în vederea motivării 

și valorificării potențialului creativ, tehnic și profesional 

A7.4: Oferirea de consultanță în antreprenoriat studenților care vizează deschiderea unei 

afaceri reale în viitorul apropiat 

A8: Facilitarea accesului pe piața muncii a studenților interesați de inițierea carierei 

profesionale 

A8.1: Dezvoltarea și actualizarea unei comunități virtuale pentru facilitarea accesului 

studenților pe piața muncii și comunicarea coordonată universități-studenți-angajatori 

A8.2: Plasarea studenților pe piața muncii prin identificarea de angajatori în corelare cu 

profilul studenților și propunerea de candidați pentru interviu în vederea angajării 

A9: Diseminarea, transferul și valorificarea know-how-ului obținut în cadrul proiectului 

A9.1: Organizarea unui dezbateri naționale cu implicarea stakeholderilor relevanți privind 

statutul studentului absolvent pe piața muncii 

A9.2: Editarea și tipărirea unui ghid de bune-practici privind tranziția eficientă a studentului 

din sistemul de învățământ superior în mediul profesional 

A9.3: Organizarea unui workshop diseminare, transfer și valorificare bune-practici pentru 

stakeholderi relevanți 
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2.5 RESURSE UMANE 

Proiectul vizează implicarea următoarelor resurse umane: 

P0 – Idea Perpetua SRL: Manager de proiect (A1.1), Responsabil facilitare cooperare și dialog 

stakeholderi 1 (A3.2, A8.1), Responsabil dezvoltare parteneriate instituționale (A3.3), 

Responsabil organizare program de mentorat (A4.3), Mentor dezvoltare personală și 

profesională 1 (A4.3), Mentor dezvoltare personală și profesională 2 (A4.3), Responsabil 

organizare stagii de practică 1 (A5.2), Tutore de practică 1-8 (A5.2), Responsabil organizare 

program de training (A6.2, A6.3), Trainer dezvoltare competențe tehnice 1-2 (A6.3), 

Responsabil organizare și derulare program de antreprenoriat (A7.1, A7.2), Formator curs de 

inițiere antreprenoriat 1-2 (A7.1), Invitat speaker 1-2 (A7.3), Consultant în antreprenoriat 

(A7.4), Responsabil plasare pe piața muncii 1-4 (A8.2). 

P1 – COMPA SA: Coordonator partener P1 (A2.1), Responsabil facilitare cooperare și dialog 

stakeholderi 2 (A3.2), Responsabil organizare program de consiliere și orientare profesională 

(A4.2), Specialist consiliere și orientare în carieră 1 (A4.2), Specialist consiliere și orientare în 

carieră 2 (A4.2), Responsabil organizare stagii de practică 2 (A5.2), Responsabil organizare 

stagii de practică 3 (A5.2), Tutore de practică 9-16 (A5.2), Trainer dezvoltare competențe 

tehnice 3-4 (A6.3), Formator curs de inițiere antreprenoriat 3-4 (A7.1), Invitat speaker 3-4 

(A7.3), Responsabil plasare pe piața muncii 5-6 (A8.2) 

P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: Coordonator partener P2 (A2.1), Responsabil 

facilitare cooperare și dialog stakeholderi 3 (A3.2), Responsabil facilitare cooperare și dialog 

stakeholderi 4 (A3.2), Specialist consiliere și orientare în carieră 3 (A4.2), Responsabil 

organizare proces selecție, monitorizare și motivare grup țintă (A4.4), Responsabil selecție, 

monitorizare și motivare grup țintă 1 (A4.4), Responsabil selecție, monitorizare și motivare 

grup țintă 2 (A4.4), Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 3 (A 4.4), 

Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 4 (A4.4.), Trainer master-class 1 

(A6.2), Trainer master-class 2 A6.2), Trainer master-class 3 A6.2), Trainer master-class 4 

A6.2), Formator curs de inițiere antreprenoriat 5 (A7.1), Formator curs de inițiere 

antreprenoriat 6 (A7.1), Responsabil plasare pe piața muncii 7 (A8.2), Responsabil plasare pe 

piața muncii 8 (A8.2) 
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2.6 GRUP ȚINTĂ 

Din punct de vedere geografic și demografic, segmentarea grupului țintă vizează următoarele: 

 Grup țintă total: minim 325 persoane 

 Regiuni: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru 

 Mediu de rezidență: 285 din  mediul urban (88%) și 40 din mediul rural (12%) 

 Gen: 179 femei (55%) și 146 bărbați (45%) 

 Studii: studenți licență (ISCED 6) și studenți masterat (ISCED 7) cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de 

specializare inteligentă conform SNCDI. 

 Beneficiari sprijiniți pentru tranziția de la școală la viața activă: 325 studenți 

 Beneficiari sprijiniți pentru tranziția de la școală la viața activă (rural): 40 studenți 

 Beneficiari calificați la încetarea calității de participant: 240 studenți 

 Beneficiari angajați la încetarea calității de participant: 130 studenți 

 Beneficiari  care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 

cu accent pe domeniile competitive SNC: 40 studenți 

 Beneficiari de orientare și consiliere în carieră: 325 studenți 

 Beneficiari de mentorat și planuri de dezvoltare personală/profesională: 325 studenți 

 Participanți la stagii de practică (90 de ore) cu accent pe domeniile competitive SNC 

(60%): 325 studenți 

 Beneficiari workshop-uri de tip master-class: 120 studenți 

 Beneficiari workshop-uri de dezvoltare competențe tehnice: 144 studenți 

 Absolvenți curs de inițiere în competențe antreprenoriale autorizate ANC: 240 studenți 

 Beneficiari implicați în programul training de competențe antreprenoriale prin 

întreprindere simulată: 100 studenți 

 Participanți la multiple competiții cu premii în valoare totală de 152.000 lei, derulate 

în format online / față în față pentru motivarea și valorificarea potențialului creativ, 

tehnic și profesional : 200 studenți 

 Beneficiari ai sesiunilor de consultanță în antreprenoriat: 50 studenți 
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3. CAPITOLUL 3 – SELECTARE GRUP ȚINTĂ 

 

3.1 CRITERII DE SELECTARE 

Criteriile de selectare a beneficiarilor în grupul țintă vizează următoarele: 

 Beneficiarul are statutul de student la momentul depunerii dosarului de înscriere în 

grupul țintă (licență/master); 

 Beneficiarul are domiciliul într-una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României 

(Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru). 

 Dosarul de înscriere în grupul țintă este complet și conform cu documentele 

justificative. 

 

3.2 PROCES DE SELECTARE 

Procesul de selectare a beneficiarilor în grupul țintă, vizează următoarele etape majore: 

Etapa 1: Informarea beneficiarilor cu privire la activitățile proiectului 

În cadrul sub-activității A4.1 - Derularea unei campanii de informare și conștientizare a 

studenților cu privire la beneficiile unei cariere profesionale se vor derula măsuri va fi 

organizată și desfășurată o campanie de informare și conștientizare a studenților cu privire la 

beneficiile unei cariere profesionale în vederea asigurării unei prime etape de fundamentare 

a atragerii grupului țintă în cadrul proiectului.  Rolul campaniei este de a prezenta avantajele 

unei cariere profesionale studenților și de a prezenta necesitatea demarării parcursului 

profesional.  Campania de informare și conștientizare vizează următoarele: 

 Realizarea unei broșuri de informare și conștientizare privind beneficiile unei cariere 

profesionale distribuită în minim 400 de exemplare către studenți ai P2 - ULBS, dar și 

către alți studenți înscriși la universități acreditate în vederea asigurării unui proces 

transparent și echidistant ce oferă șanse egale studenților de a fi selectați în grupul 

țintă. În elaborarea conținutului broșurii informare și conștientizare privind beneficiile 

unei cariere profesionale, se va pleca de la următoarea structură: 

o De ce am nevoie de o carieră profesională? 
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o Ce înseamnă o carieră profesională? 

o Care sunt beneficiile unei cariere profesionale? 

o Cum pot începe o carieră profesională? 

o Ce oferă proiectul INSPIRE pentru carierea mea profesională? 

o Ce exemple pot urma în cariera mea profesională? 

 Promovarea oportunităților oferite beneficiarilor prin intermediul website-ului 

proiectului și website-urilor partenerilor; 

 Publicarea de conținut creativ pe conturile de social–media (Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn) ale partenerilor; 

 Publicarea de articole și conținut media în secțiunea de Noutăți a website-ului 

proiectului; 

 Realizarea unui grup de Facebook/Google Classrom cu membrii grupului țintă selectați 

și publicarea de informații relevante; 

  Transmiterea de Newslettere periodice către grupul țintă vizat pentru oferirea de 

detalii cu privire la sesiunile online/offline de informare; 

 Afișaj indoor la sediul partenerilor proiectului și la sediul instituțiilor universitare cu 

care structura proiectului va încheia parteneriate; 

 
În cadrul acestor acțiuni de informare și conștientizare, potențialii beneficiari vor fi informați 

cu privire la activitățile și beneficiile proiectului, punându-se accent pe următoarele aspecte 

inclusiv, dar fără a se limita la:  

 Beneficii și activități;; 

 Criterii de eligibilitate: 

 Condiții de înscriere; 

 Documente necesare; 

 Drepturi și obligații; 

Aceste informații vor fi disponibile permanent pe website-ul proiectul pentru asigurarea 

transparenței în relația cu grupul țintă. 

 

Sub-activitatea A4.1 va fi gestionată preponderent de P1 – COMPA SA. 
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Etapa 2: Înscrierea beneficiarilor în grupul țintă: 
 
În cadrul sub-activității A4.4 Asigurare selecție, monitorizare și motivare studenți în vederea 

implicării active în activitățile proiectului se va facilita înscrierea beneficiarilor în grupul 

țintă prin depunerea dosarului de înscriere în grupul țintă. 

Grupul țintă al proiectului va proveni preponderent din cadrul P2 – Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, însă procesul de selecție va fi deschis și altor studenți care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate solicitate prin Ghidul Condiții Specifice - Stagii de practică pentru 

studenți în vederea respectării principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare, având 

obiectiv principal atingerea indicatorilor asumați în cadrul proiectului cu privire la categoriile 

grupul țintă asumat. La momentul demarării procesului informării și înscrierii în grupul țintă 

a candidaților, experții vor avea în vedere egalitatea de șanse și gen și îndeplinirea 

indicatorilor asumați privind grupul țintă al proiectului: 

 325 de studenți (ISCED 6 – programe de licență și ISCED 7 – programe de masterat) cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

 Domiciliu în regiunile mai puțin dezvoltate ale României (Nord-Est, Sud-Est, Sud 

Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru).  

 Mediu de rezidență: 285 mediul urban (88%) și 40 mediul rural (12%).  

 Gen: 179 femei (55%) și 146 bărbați (45%) 

Dosarul de înscriere în grupul țintă va conține următoarele documente: 

 Anexa 1 - Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal; 

 Anexa 2 - Declarația de evitare dublă finanțare;  

 Anexa 3 - Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului 

 Anexa 8 - Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile 

finanțate prin POCU 2014-2020; 

 Copie Carte de Identitate semnată cu precizarea „Conform cu originalul”; 

 Adeverință eliberată privind statutul de student, cu datele de identificare (nume, 

prenume, nivelul și forma de învățământ, anul de studii, specializarea). 



   
 

 

19 

Orice modificare adusă la conținutul/forma documentelor de înscriere va fi adusă la cunoștința 

candidaților prin intermediul canalelor media de promovare a proiectului. 

Depunerea documentelor de către beneficiari în vederea înregistrării în grupul țintă se va 

putea realiza după cum urmează: 

 Personal, la sediul P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: Bdv. Victoriei, Nr. 10 în 

intervalul 15:00 – 18:00 sau la sediul P0 – Idea Perpetua SRL din București, Splaiul Unirii, 

Nr. 6, Bl. B3A, Et. 4 în intervalul 10:00 – 18:00. 

 Prin curier la adresa P2 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bdv. Victoriei, Nr. 10 

sau la sediul P0 – Idea Perpetua SRL din București, Splaiul Unirii, Nr. 6, Bl. B3A, Et. 4 

cu precizarea pe plic: „Dosar înscriere grup țintă proiect INSPIRE”. 

 Prin mijloace electronice în conformitate cu instrucțiunile prezentate pe website-ul 

proiectului: https://inspire.idea-perpetua.ro  

Procesul de înscriere în grupul țintă va fi gestionat preponderent de P2 - Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu prin intermediul următoarelor resurse umane: 

 Responsabil organizare proces selecție, monitorizare și motivare grup țintă, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 1, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 2, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă3, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 4. 

 
Etapa 3: Selectarea beneficiarilor în grupul țintă 
 
În cadrul sub-activității A4.4 Asigurare selecție, monitorizare și motivare studenți în vederea 

implicării active în activitățile proiectului  se va realiza selectarea beneficiarilor în grupul 

țintă pe baza analizei eligibilității dosarelor depuse. Selectarea beneficiarilor din grupul țintă 

va avea la bază principiul egalității de șanse și principiul non-discriminării și se va realiza fără 

condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă etc.  

Responsabilii de selecție, monitorizare și motivare grup țintă vor analiza eligibilitatea fiecărui 

dosar de înscriere prin analiza documentelor depuse.  Dacă se constată lipsa unor documente, 

https://inspire.idea-perpetua.ro/
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acestea vor fi solicitate prin e-mail/telefonic candidatului, urmând să fie transmise în termen 

de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul în care completarea dosarului nu s-

a realizat în termenul menționat, candidatura va fi declarată neeligibilă.  

În urma evaluării fiecărui dosar se va întocmi un proces verbal de selectare sau neselectare 

(după caz)  a candidaturii beneficiarului în grupul țintă, urmând ca beneficiarul să fie informat 

cu privire la selectarea/neselectarea în grupul țintă. Selectarea beneficiarilor în grupul țintă 

se va realiza în ordinea cronologică a depunerii candidaturilor. 

Dosarele beneficiarilor din grupul țintă se vor arhiva în format letric și în format electronic 

asigurând corespondența exactă între documentele. Documentele vor fi arhivate 

corespunzător, în conformitate cu metodologia de arhivare a documentelor proiectului, fiind 

păstrate în spații și condiții speciale de arhivare, cu acces strict permis exclusiv persoanelor 

cu atribuții în procesarea dosarelor de grup țintă. De asemenea, arhiva electronică a dosarelor 

beneficiarilor din grupul țintă va fi stocată online în cloud, pe servere securizate cu acces 

strict permis exclusiv persoanelor cu atribuții în procesarea documentelor de grup țintă. 

În momentul validării candidaților ca fiind eligibili pentru a face parte din grupul țintă și 

participarea acestora în cadrul primei activități din cadrul proiectului (data intrării în 

operațiune), se va realiza și înregistrarea informațiilor în sistemul POCUForm pentru 

raportarea grupului țintă și a indicatorilor.  

Procesul de selectare în grupul țintă va fi gestionat preponderent de P2 - Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu prin intermediul următoarelor resurse umane: 

 Responsabil organizare proces selecție, monitorizare și motivare grup țintă, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 1, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 2, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă3, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 4. 
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4. CAPITOLUL 4 – MONITORIZARE GRUP ȚINTĂ 

 

4.1 PROCES DE MONITORIZARE 

În cadrul sub-activității A4.4 Asigurare selecție, monitorizare și motivare studenți în vederea 

implicării active în activitățile proiectului se va realiza monitorizarea beneficiarilor din 

grupul țintă. Monitorizarea grupului țintă vizează verificarea și asigurarea participării 

studenților la activitățile proiectului, evaluarea gradului de interes al studenților pentru 

activitățile proiectului și obținerea de feedback cu privire la îmbunătățirea proceselor și a 

abordărilor membrilor echipei de implementare a activităților specifice etc. 

Monitorizarea grupului țintă este o activitate continuă care demarează odată cu intrarea în 

operațiune a beneficiarului din grupul țintă și continuă inclusiv în perioada de sustenabilitate 

ulterioară ieșirii din operațiune a beneficiarului și finalizării proiectului. Această măsură este 

necesară ca urmare a complexității proiectului și ca urmare a specificului grupului țintă aflat 

la debutul unei cariere profesionale, aspecte care impun necesitatea unei abordări riguroase 

care să dispună de măsuri proactive și reactive de evitare și diminuare a riscurilor referitoare 

la implicarea grupului țintă în activitățile proiectului și atingerea obiectivelor, indicatorilor și 

rezultatelor proiectului.  

Procesul de monitorizare vizează următoarele etape: 

Etapa 1: Monitorizarea participării beneficiarului din grupul țintă la activitățile proiectului 

pe termen scurt, mediu și lung; 

Etapa 2: Monitorizarea utilității percepute de beneficiar privind activitățile proiectului și 

dezvoltarea personală și profesională; 

Etapa 3: Monitorizarea progresului privind consilierea, calificarea și angajarea 

beneficiarului din grupul țintă; 

Procesul de monitorizare a grupului țintă va fi gestionat preponderent de P2 - Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu prin intermediul următoarelor resurse umane: 

 Responsabil organizare proces selecție, monitorizare și motivare grup țintă, 
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 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 1, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 2, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă3, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 4. 

Asemenea proceselor de înscriere și selectare, în cadrul procesului de monitorizare a grupului 

țintă vor fi dispuse măsuri de eficientizare în ceea ce privește activitatea Responsabililor cu 

selecția, monitorizarea și motivarea grupului țintă, grupul țintă fiind segmentat distinct 

pentru fiecare responsabil în vederea evitării suprapunerii de activitate și menținerea unei 

comunicări facile cu beneficiarii din grupul țintă. 

 

4.2 INSTRUMENTE DE MONITORIZARE 

Instrumentele privind monitorizarea grupului țintă vizează inclusiv, dar fără a se limita la: 

 Rapoarte privind prezența beneficiarilor din grupul țintă la activitățile proiectului și 

gradul de interes și interacțiune cu echipa proiectului; 

 Formulare de feedback privind nivelul de utilitate perceput de beneficiarii din grupul 

țintă cu privire la activitățile proiectului pentru dezvoltarea personală/profesională; 

 Rapoarte de progres privind consilierea, calificarea și angajarea beneficiarului din 

grupul țintă; 

Instrumentele de monitorizare vor fi centralizate electronic în centralizatoare pentru 

facilitarea trasabilității de la o perioadă de raportare la alta și oferind informații utile întregii 

echipe de proiect cu privire la gradul de implicare a grupului țintă în activitățile proiectului, 

progresele realizate în dezvoltarea personală și profesională, dar mai ales, evidențierea 

indicilor de progres în cele 3 componente majore ale proiectului: consilierea, calificarea și 

angajarea beneficiarilor din grupul țintă. Astfel, procesul de monitorizare constituie o 

componentă deosebit de importantă în asigurarea implementării proiectului în parametri 

optimi în ceea ce privește atingerea obiectivelor, indicatorilor și rezultatelor. 
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5. CAPITOLUL 5 – MOTIVARE GRUP ȚINTĂ 

 

5.1 PROCES DE MOTIVARE 

În cadrul sub-activității A4.4 Asigurare selecție, monitorizare și motivare studenți în vederea 

implicării active în activitățile proiectului se va realiza motivarea beneficiarilor din grupul 

țintă pentru participarea la activitățile proiectului. Motivarea grupului țintă se referă la 

măsuri de stimulare motivațională a studenților din grupul țintă, discuții de conștientizare cu 

privire la beneficiile participării la activitățile specifice ale proiectului, recomandarea 

anumitor activități ale proiectului care îi pot susține pe studenți în atingerea obiectivelor 

personale și profesionale și menținerea unui contact constant cu grupul țintă prin intermediul 

rețelelor de socializare, email-ului, telefonului și întâlnirilor față în față/online. 

Procesul de motivare a beneficiarilor din grupul țintă este un proces continu, deosebit de 

important pentru menținerea activă a unui nivel ridicat de interes al grupului țintă și vizează 

următoarele etape: 

Etapa 1: Implicarea beneficiarului în activități relevante pentru interesele sale de 

dezvoltare personală și profesională; 

Etapa 2: Consultarea beneficiarului pentru obținerea de input privind implementarea 

activităților și implicarea activă a acestuia în procesul decizional; 

Etapa 3: Utilizarea de metodologii moderne, interactive și  practice în derularea 

activităților actualizate la specificul grupului țintă. 

Procesul de motivare a grupului țintă va fi gestionat preponderent de P2 - Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu prin intermediul următoarelor resurse umane: 

 Responsabil organizare proces selecție, monitorizare și motivare grup țintă, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 1, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 2, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă3, 

 Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă 4. 
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5.2 BENEFICII GRUP ȚINTĂ 

Principalele beneficii ale implementării proiectului care contribuie la motivarea beneficiarilor 

din grupul țintă sunt următoarele: 

 Minim 325 x studenți care beneficiază de servicii de orientare și consiliere în carieră; 

 325 x Planuri de dezvoltare personală și profesională în sistem digital; 

 325 x studenți participanți la stagii de practică de 90 de ore/stagiu cu accent pe 

domeniile competitive SNC; 

 120 x studenți beneficiari ai workshop-urilor tip master-class organizate de P2; 

 144 x studenți beneficiari ai workshop-urilor de dezvoltare competențe tehnice 

organizate de P0 (72 de studenți beneficiari) și P1 (72 de studenți beneficiari); 

 240 x beneficiari ai cursurilor de inițiere în competențe antreprenoriale autorizate ANC 

ce obțin certificate de absolvire în urma examenului ANC; 

 100 x studenți implicați în programul training de competențe antreprenoriale prin 

întreprindere simulată; 

 Multiple competiții cu premii pentru studenți în valoare totală de 152.000 lei organizate 

în sistem online / față în față în vederea motivării și valorificării potențialului creativ, 

tehnic și profesional cu participarea a aproximativ 200 de studenți; 

 50 x beneficiari dintre studenții din grupul țintă care vizează deschiderea unei afaceri 

în viitorul apropiat beneficiari ai sesiunilor de consultanță în antreprenoriat; 

 1 x comunitate virtuală dezvoltată pe un cadru de instrumente de comunicare online 

cu participarea studenților, angajatorilor și a altor stakeholderi; 

 Facilitarea comunicării coordonate între universități-studenți-angajatori pentru 

sincronizarea cererii cu oferta de competențe profesionale; 

 Facilitarea transferului de know-how obținut în cadrul dezbaterilor și întâlnirilor de 

lucru din cadrul think-tank-ului prin diseminarea acestora în mediul virtual; 

 130 x studenți plasați pe piața muncii cu accent pe domeniile competitive SNC; 

 1 x Bază de date centralizată cu angajatori relevanți pentru specificul grupului țintă 

din mediul privat și public cu accent pe domeniile competitive SNC; 
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 1 x Bază de date centralizată cu studenții din grupul țintă aflați în căutarea unui loc de 

muncă pentru plasarea la angajatori cu accent pe domeniile competitive SNC; 

 Întâlniri cu angajatori și studenți pentru medierea plasării pe piața muncii a studenților 

la potențiali angajatori relevanți din mediul public/privat cu accent pe domeniile SNC; 

 1 x dezbatere cu implicarea stakeholderilor relevanți privind statutul studentului 

absolvent pe piața muncii organizată pentru 50 de participanți; 

 1 x ghid de bune practici editat și tipărit în 100 de exemplare; 

 1 x workshop de diseminare, transfer și valorificare bune-practici (100 de persoane). 

Notă: Metodologia de selectare, monitorizare și evaluare grup țintă poate fi actualizată 

considerând contextul și necesitățile implementării proiectului. 

6. CAPITOLUL 6 – ANEXE 
 

ANEXA 1 – ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 
ANEXA 2 – DECLARAȚIE DE EVITARE DUBLĂ FINANȚARE 

 
ANEXA 3 – DECLARAȚIE PRIVIND ANGAJAMENTUL DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 
ANEXA 4 – REGISTRU DOSARE GRUP ȚINTĂ 

 
ANEXA 5 – PROCES VERBAL DE SELECTARE/NESELECTARE GRUP ȚINTĂ 

 
ANEXA 6 – RAPORT DE MONITORIZARE GRUP ȚINTĂ 

 
ANEXA 7 – RAPORT DE MOTIVARE GRUP ȚINTĂ 

 
ANEXA 8 – FORMULAR ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR LA OPERAȚIUNILE POCU 2014-2020 

 

 

Întocmit, 

Octavian Crivăț 
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ANEXA 1 – ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv 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: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției 
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv 
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare 

la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice 

cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

<<Nume Prenume>> ce se identifică cu CI seria <<Serie CI>>, nr. <Nr. CI>>, CNP <<CNP>>, cu domiciliul în 

<<Denumire localitate>>, Str. <<Denumire stradă>>, Nr. <<Nr. stradă>>, Bl. <<Nr. bloc>>, Sc. <<Scară>>, 

Et. <<Etaj>>, Ap. <<Nr. apartament>>,  jud. <<Denumire județ>>, telefon <<Nr. telefon>> E-mail <<E-mail>>  

Confirm că am fost informat și sunt de acord cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor mele cu 

caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Idea Perpetua SRL (P0), COMPA SA (P1) și 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (P2) în implementarea proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii 

de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică, în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsurile de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Am luat la cunoștință și sunt pe deplin de acord cu Politica privind protecția datelor cu caracter personal 

disponibilă public pe website-ul proiectului la adresa URL: https://inspire.idea-perpetua.ro/gdpr 

 

 

<<Nume Prenume>> 
 
................................................................ 

(semnătură olografă) 

 

 

 

Dată: <<ZZ.LL.AAAA>> 
 

https://inspire.idea-perpetua.ro/gdpr
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ANEXA 2 – DECLARAȚIE DE EVITARE DUBLĂ-FINANȚARE 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv 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: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției 
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv 
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare 

la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice 

cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

<<Nume Prenume>> ce se identifică cu CI seria <<Serie CI>>, nr. <<Nr. CI>>, CNP <<CNP>>, cu domiciliul în 

<<Denumire localitate>>, Str. <<Denumire stradă>>, Nr. <<Nr. stradă>>, Bl. <<Nr. bloc>>, Sc. <<Scară>>, 

Et. <<Etaj>>, Ap. <<Nr. apartament>>,  jud. <<Denumire județ>>, telefon <<Nr. telefon>> E-mail <<E-mail>> 

cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, în calitate de candidat pentru grupul țintă 

al proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică, 

implementat de Idea Perpetua SRL (P0) în parteneriat cu COMPA SA (P1) și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

(P2), declar pe proprie răspundere că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez să 

informez echipa proiectului în eventualitatea în care survin modificări care fac obiectul dosarului de candidatură. 

Declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat/nu beneficiez de activități similare cu cele ale proiectului 

(consiliere și orientare profesională, mentorat, organizare stagii de practică, training și formare, plasare pe 

piața muncii etc.) în cadrul altui proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020 sau în cadrul altui proiect finanțat din fonduri publice.  

Am luat la cunoștință că declarația în fals are consecințe excluderea din grupul țintă și acoperirea prejudiciului  

determinat de cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului. 

 

<<Nume Prenume>> 
 
................................................................ 

(semnătură olografă) 

 

Dată: <<ZZ.LL.AAAA>> 
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ANEXA 3 – DECLARAȚIE PRIVIND ANGAJAMENTUL DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv 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: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției 
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv 
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare 

la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice 

cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

<<Nume Prenume>> ce se identifică cu CI seria <<Serie CI>>, nr. <<Nr. CI>>, CNP <<CNP>>, cu domiciliul în 

<<Denumire localitate>>, Str. <<Denumire stradă>>, Nr. <<Nr. stradă>>, Bl. <<Nr. bloc>>, Sc. <<Scară>>, 

Et. <<Etaj>>, Ap. <<Nr. apartament>>,  jud. <<Denumire județ>>, telefon <<Nr. telefon>> E-mail <<E-mail>> 

declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință privind condițiile de candidatură și de derulare a 

proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică și mă 

angajez să: 

 am o conduită etică și o atitudine profesionistă; 

 respect procedurile și instrucțiunile proiectului; 

 particip la activitățile și evenimentele proiectului; 

 răspund prompt la solicitările echipei proiectului; 

 contribui la atingerea indicatorilor prin implicare activă; 

 

<<Nume Prenume>> 
 
................................................................ 

(semnătură olografă) 

Dată: <<ZZ.LL.AAAA>> 
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ANEXA 4 – REGISTRU DOSARE GRUP ȚINTĂ 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv 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: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției 
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv 
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare 

la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice 

cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

Nr. Nume Prenume E-mail Telefon Dată Status 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

...       
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ANEXA 5 – PROCES VERBAL DE SELECTARE/NESELECTARE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv 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: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției 
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv 
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare 

la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice 

cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

Nr. Checklist de verificare dosar de înscriere grup țintă: <<Nume Prenume>>  

1 Anexa 1 – Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal semnat olograf 
 

2 Anexa 2 – Declarație de evitare dublă finanțare semnată olograf 
 

3 Anexa 3 – Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului semnată olograf 
 

4 Anexa 8 – Formular înregistrare individuală a participanților la operațiunile POCU 2014-2020 semnat olograf 
 

5 Copie Carte de identitate semnată olograf cu precizarea „Conform cu originalul” 
 

6 Adeverință de student (nume, prenume, nivelul și forma de învățământ, anul de studii, specializarea) 
 

7 Beneficiarul are statutul de student la momentul depunerii dosarului de înscriere 
 

8 Beneficiarul are domiciliul în reg. Nord-Est/Sud-Est/Sud Muntenia/Sud-Vest Oltenia/Vest/Nord-Vest/Centru 
 

9 Dosarul de înscriere în grupul țintă este complet și conform cu documentele justificative 
 

10 DECIZIE (SELECTAT/NESELECTAT) SELECTAT 

 

Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă ... 
<<Nume Prenume>> 
................................................................ 
(semnătură olografă) 

 

 

Dată: <<ZZ.LL.AAAA>> 
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ANEXA 6 – RAPORT MONITORIZARE GRUP ȚINTĂ 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv 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: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției 
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv 
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare 

la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice 

cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

<<Nume Prenume Student>> 

Nr. Checklist de monitorizare  Descriere 

1 
Monitorizarea participării beneficiarului din grupul țintă la 

activitățile proiectului pe termen scurt, mediu și lung; 

 

2 

Monitorizarea utilității percepute de beneficiar privind 

activitățile proiectului și dezvoltarea personală și 

profesională; 

 

3 
Monitorizarea progresului privind consilierea, calificarea și 

angajarea beneficiarului din grupul țintă; 

 

 

 

Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă ... 
<<Nume Prenume>> 
 
................................................................ 
(semnătură olografă) 

Dată: <<ZZ.LL.AAAA>> 
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ANEXA 7 – RAPORT MOTIVARE GRUP ȚINTĂ 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv 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: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției 
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv 
prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare 

la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de 

muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice 

cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

<<Nume Prenume Student>> 

Nr. Checklist de motivare Descriere 

1 
Implicarea beneficiarului în activități relevante pentru 

interesele sale de dezvoltare personală și profesională; 

 

2 

Consultarea beneficiarului pentru obținerea de input privind 

implementarea activităților și implicarea activă a acestuia în 

procesul decizional; 

 

3 
Utilizarea de metodologii moderne, interactive și  practice în 

derularea activităților actualizate la specificul grupului țintă. 

 

 

 

Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă ... 
<<Nume Prenume>> 
 
................................................................ 
(semnătură olografă) 

Dată: <<ZZ.LL.AAAA>> 
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ANEXA 8 – FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR 

LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 
 

Cod SMIS proiect: 133017 

Axă prioritară 6:  Educație și competențe 

Titlu proiect: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

OIR/OI responsabil: OIR POSDRU VEST 
 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

- Date de contact:  

Nume Prenume: ...................................................................................... 

Adresă domiciliu/reședință: ....................................................................... 

Telefon: ............................................................................................... 

Email: ................................................................................................. 

 

- 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 
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- Categoria de Grup Țintă din care face parte: Student                 

- 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  

 

- 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)  
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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  
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Comunități marginalizate   

  

Participanți cu dizabilități  

  

Alte categorii defavorizate  

  

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă  

  

Niciuna din opțiunile de mai sus  

 

 

Dată: ........................................................................................................... 

 

Semnătură participant: .................................................................................... 

(semnătură olografă) 

 

Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă ... 

<<Nume Prenume>> 

.................................................................................................................. 

(semnătură olografă) 

 

 

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 înregistrare 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 
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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)                                                 

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) 

 

 

Dată: ........................................................................................................... 

Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă ... 

<<Nume Prenume>> 

.................................................................................................................. 

(semnătură olografă) 
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Secțiunea C - Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune  

 

Persoană care are un loc de muncă   

 

Persoană care desfășoară o activitate independentă 

 

  

Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit  

  

Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă 

 

 

Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate 

independentă  

 

 

Persoane dezavantajate care au un loc de muncă  

  

Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă   

 

 Altă situație .................................................................................................. 

 

 

 

Dată: ........................................................................................................... 

Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă ... 

<<Nume Prenume>> 

.................................................................................................................. 

(semnătură olografă) 
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite 

 

Entitate nou creată prin intervențiile POCU  

Da  

Nu 

- Denumire: ........................................................................................ 
 

- Adresa: ............................................................................................ 
 

- Județ: ............................................................................................. 
 

- Localitate: ........................................................................................ 
 

- Telefon: ........................................................................................... 
 

- Fax: ................................................................................................ 
 

- Email: ............................................................................................. 
 

- Website: .......................................................................................... 
 

- Cod unic de înregistrare fiscală: ............................................................... 
 

- Dată intrare în operațiune: ..................................................................... 
 

- Dată ieșire din operațiune: ..................................................................... 

 

Dată: ........................................................................................................... 

Responsabil selecție, monitorizare și motivare grup țintă ... 

<<Nume Prenume>> 

.................................................................................................................. 

(semnătură olografă) 

 


	Notă: Metodologia de selectare, monitorizare și evaluare grup țintă poate fi actualizată considerând contextul și necesitățile implementării proiectului.

