STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE
PROFESIONALA
PENTRU
ELEVII
DIN
REGIUNEA CENTRU
POCU/633/6/14/132770
RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL,
Brasov

Metodologia de selecție a
grupului țintă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020
Axă prioritară: A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S. ; OS
6.14 Creșterea participării la programe de învăţare la locul de
muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și
terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu

potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL ȘI CONTEXTUL PROIECTULUI
Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului ţintă, în
cadrul proiectului „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA
PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU”, POCU/633/6/14/132770,
proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014 - 2020, Axă prioritară:

A.P 6- EDUCATIE SI

COMPETENTE O.S. ; OS 6.14 Creșterea participării la programe de
învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar
și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI.
Proiectul va fi implementat în perioada Octombrie 2020 – 31 Octombrie
2022, de către S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL, Brasov .
Obiectivul general al proiectului: Cresterea participarii elevilor din
invatamantul secundar superior si tertiar non-universitar din regiunea
Centru la programe de invatare la locul de munca si dezvoltarea
deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practica,
consiliere si orientare profesionala si pentru 185 de elevi din unitatile de
invatamant cu profil in domeniile mecanic, electric si constructii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1 - Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 185 de elevi
prin implicarea intr-un program de consiliere si orientare profesionala,
respectiv intr-un program de sensibilizare-informare privind

nediscriminarea si egalitatea de sanse pe piata muncii pe o perioada de 17
luni;
OS2 - Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a
185 de elevi intr-un program de practica dezvoltat prin proiect pe o
perioada de 19 luni;

CAPITOLUL 2. GRUPUL ȚINTĂ
Grupul tinta al proiectului va fi selectat din randul elevilor cu domiciliul in
regiunea de dezvoltare Centru care urmeaza cursurile unei unitati de
invatamant cu profil in domeniile mecanic, electric si constructii.
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice,
grupul tinta este reprezentat de:


Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 - 4)



Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile postliceale/ de maiștri



organizate la nivelul unităților de învățământ)

Vor fi selectati 185 elevi ,din care din mediul rural - 15 elevi; din care
persoane de etnie roma - 4 elevi.

CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE
SE-LECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ
Procesul de selecție are în vedere selectarea unui număr de 189 elevi
ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4 si ISCED 4, nivel de calificare 5,
inmatriculati in anii scolari 2020-2021 si 2021-2022, in institutii de

invatamant din Regiunea Centru, cu profil in domeniile mecanic, electric si
constructii.
Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiul egalității de
șanse și nedis-criminării și vor fi luate în considerare toate politicile și
practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție
sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie
socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cro-nică
necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată,
precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exer-citării, în condiții de egalitate,
a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drep-turilor
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în
orice alte domenii ale vieții publice.
Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza ținând cont de
următoarele etape:
3.1. Lansarea selecției – postarea anunțului de înscriere și a metodologiei
de selecție pe site-ul proiectului, diseminarea anunțului către insitutiile de
invatamant vizate și pe rețele de socializare;
3.2. Înscrierea efectivă – fiecare elev va trebui să depună un dosar de
înscriere cuprinzând documentele descrise în secțiunile următoare.
3.3. Analiza dosarelor și selecția elevilor - se va realiza de către experții
responsabili în baza criteriilor stabilite în prezenta metodologie.
3.4. Afișarea rezultatelor finale – se va stabili și comunica lista finală a
elevilor selectați să ia parte la activitățile din cadrul proiectului pe site-ul
proiectului.

3.1. Lansarea selecției
Publicitatea proiectului în vederea identificării potențialilor candidați se va
realiza atât prin comunicarea directă între membrii echipei de proiect și
reprezentantii unitatilor de invatamant cu care se va colabora, prin
distribuirea de materiale de informare in randul elevilor din unitatile de
invatamant vizate, cât şi prin activități de informare și publicitate,
prevăzute a se desfășura in mediul online, pe site-ul web al proiectului, prin
distribuirea materialelor publicitare, respectând principiul transparenței și
al egalității de șanse.
Se vor posta anunțuri pe pagina proiectului (https://www.raptronic.ro/), pe
profilul proiectului de pe rețelele de socializare.
Se vor face publice condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție pentru
înscrierea în grupul țintă, numărul de locuri disponibile și metodologia de
selecție a grupului țintă.

3.2. Înscrierea efectivă a elevilor în grupul țintă
Condiții de eligibilitate pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului:
1) Candidații trebuie să fie elevi înmatriculați în cadrul unei unitati de
invatamant din Regiunea centru: invatamant liceal filiera tehnologica sau
scoli profesionale (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4 si ISCED 4, nivel de
calificare 5) cu urmatoarele specializari: mecanic, electric si constructii
2) Candidații trebuie să aibă domiciliul/reședința în Regiunea Centru;

3) Candidații trebuie să NU mai fi beneficiat anterior de finanțare prin
fonduri europene pentru activități de consiliere și orientare în carieră sau
de efectuare a stagiului de pregătire practică, finantate prin POCU 20142020, Axa prioritară 6. Educație și Competențe;
4) Candidații trebuie să NU aibe statut activ pe piața muncii (să NU fie
angajați) la momentul intrării în proiect;
5) Candidații trebuie să aibe disponibilitatea de participare la activitățile
proiectului;
Înscrierea elevilor se va realiza prin depunerea unui Dosar de înscriere, cu
următoarele documente:
1. Cerere de înscriere în grupul țintă (anexa 1);
2. Copie dupa actul de identitate;
3. Dovada statutului de elev pentru anul scolar in desfasurare (carnet de
elev sau adeverinta emisa de unitatea de invatamant ;
4. Acord de utilizare a datelor personale (anexa 2);
5. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări(anexa
3) ;
6. Declaratie de ANGAJATMENT privind participarea la activitatiloe
desfasurate in cadrul proiectului (anexa 4).

3.3. Analiza dosarelor și selecția elevilor
Pentru a analiza dosarele de înscriere depuse se vor avea în vedere
următoarele criterii:

Criterii de eligibilitate
1. Candidatul trebuie să fie

Indicaţii privind modul de evaluare
Se verifică datele din adeverința de

înmatriculat în cadrul unei unitati

elev:

de invatamant (ISCED 2 – 3, nivel

- data,

de calificare 3 – 4 si ISCED 4, nivel - semnătura,
de calificare 5) din Regiunea

- sectia la care este înscris candidatul.

centru: invatamant liceal filiera
tehnologica sau scoli profesionale
cu urmatoarele specializari:
mecanic, electric si constructii
2. Candidatul are

Se verifică datele din cartea de

domiciliul/reședința în Regiunea

identitate.

Centru
3. Candidatul NU a mai beneficiat

Se verifică Declarația pe propria

anterior de finanțare prin proiecte

răspundere

pentru efectuarea stagiului de
practică
4. Candidatul are disponibilitate de

Se verifică Declarația de angajament

participare la activitățile
proiectului
ATENȚIE! Nu se preiau dosare incomplete. Pentru a fi preluat, înregistrat și
introdus etapa de evaluare a eligibilității, dosarele trebuie să conțină toate
documentele solicitate la punctul 3.2.
Candidații care au obținut statutul ADMIS în urma evaluării dosarelor de
înscriere în etapa de evaluare a eligibilității, vor fi programați la un
INTERVIU, în urma căruia se va stabili STATUTUL FINAL de

ADMIS/RESPINS în grupul țintă al proiectului. Interviul constă în
răspunderea la un set de întrebări legate de motivarea elevului abilități și
competențe dobândite, domenii de interes pe piața muncii, etc.
Criteriul ADMIS/RESPINS pentru această etapă se va acorda pe baza
prezenței și a completării interviului.
În urma finalizării celor 2 etape, se va întocmi și afișa lista finală a
candidaților ADMIȘI în grupul țintă al proiectului.
Mențiuni suplimentare:
Înscrierea elevilor este voluntară și constă în depunerea dosarului complet
de înscriere în grupul țintă.
Completarea celor 189 de locuri se va face pe baza principiului „primul
venit, primul servit”, în ordinea depunerii dosarelor și a admiterii etapei de
înscriere și selecție.
Dacă există situația în care candidații vor trebui departajați, vor avea
prioritate persoanele care aparțin grupurilor dezavantajate (participanți
care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate, participanți care trăiesc în
gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere,
migrați, minorități, etnie romă, comunități marginalizate, participanți cu
dizabilități, persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea
locativă) si a celor din mediul rural.
Se vor selecta suplimentar elevi de rezervă, în vederea completării grupului
țintă, în cazul în care, din motive obiective, unii elevi selectați inițial
renunță la a mai participa la activitățile proiectului. Etapele de selecție
ulterioare vor fi anunțate și promovate anterior.
3.4. Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă sunt consemnate într-un
Proces verbal de selecție / Raport de selecție și comunicate unitatii de
invatamant la in care sunt incadrati candidații, prin intermediul adresei de
e-mail.
Eventualele contestații se rezolvă de către comisia de analiză a
candidaturilor în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.

3.5. Calendarul de selecție

ACTIVITATEA

DATA 1

DATA 2

DATA 3

DATA 4

Etapa 1

Etapa 2 de

Etapa 3 de

Etapa 4 de

de

selectie

selectie

selectie

Lansarea anuntului

selectie
28.10.20

22.12.2020

28.10.2021

22.12.202

Preluarea dosarelor de

20
04.11.20

08.01.2021

04.11.2021

1
08.01.202

înscriere
Evaluarea eligibilității

20
06.11.20

10.01.2021

06.11.2021

2
10.01.202

dosarelor depuse
Comunicarea

20
07.11.20

11.01.2012

07.11.2021

2
11.01.201

rezultatelor
Primirea si rezolvarea

20
10.11.20

1
14.01.2021

10.11.2021

22
14.01.202

contestațiilor

20

3.6. Depunerea dosarelor de înscriere

2

Dosarele de inscriere vor fi inmanate de fiecare elev profesorului diriginte
sau indrumatorului de practica din cadrul liceului. Dosarele vor fi preluate
de responsabilii grup tinta al organizatorului de practica.
Pentru informații suplimentare legate de proiect puteți consulta website-ul
https://www.raptronic.ro/ sau puteți trimite un e-mail la adresa
simona.stamate@rap-group.ro.

ANEXA 1
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020
Cod SMIS proiect: 132770
Axă prioritară:A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S. ; OS 6.14 Creșterea
participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU
ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU
Beneficiar proiect: S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/subsemnata……………………………………….
……………….............................................., cu domiciliul în localitatea
………......................................, str. …….……….......…………............, nr…..... bl. ...….
sc …... ap ...... județ …………....……........, având actul de identitate cu seria …… nr.
……………......, cod numeric personal …....................…..……………….. inmatriculat/a
la (numele institutiei de
invatamant) ................................................................................................................
........,
ISCED ……………….., profilul .............................................................................., in
clasa ................................
doresc înscrierea în calitate de participant în cadrul procedurii de selecție a
grupului țintă aferent proiectului POCU, cu titlul : „ STAGII DE PRACTICA SI
CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU” număr
de identificare contract POCU/633/6/14/132770, implementat de către S.C.
RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL. Sunt informat/ă legat de activitățile la

care voi participa și îmi exprim disponibilitatea de a fi prezent/ă la toate acțiunile
organizate prin intermediul proiectului.

Data .......................... Semnătura .......................................
Anexa 2
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020
Cod SMIS proiect: 132770
Axă prioritară:A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S. ; OS 6.14 Creșterea
participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și
ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA
PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU
Beneficiar proiect: S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL

DECLARAŢIE
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a) .____________________________________________________________
___________
cod numeric personal
__________________________________________________________________

născut(ă) la data de ___________________________, în localitatea
______________________________
domiciliat în (sat, comuna, oraş, mun.)
_____________________________________________________
str.___________________________________________________________________
nr._____________
bloc ........., sc. ......, apart. ......, jud.
________________________________________________________
posesor al CI seria ..........., nr...................., eliberată
de ......................................, la data de ...................................,

DECLAR CĂ:
Am fost informat că datele mele prersonale urmează să fie prelucrate în
cadrul Proiectului
” STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII
DIN REGIUNEA CENTRU” - Cod SMIS:132770, de catre S.C. RAPTRONIC
PROCESS ENGINEERING SRL, cu sediul în Braşov, Str. Mica nr.8 , jud.
Brașov, în scopul implementării proiectului anterior precizat.
Am fost informat că refuzul meu ar determina imposibilitatea înscrierii mele
in grupul țintă.
Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate se prelucrează
numai în

scopul determinat şi sunt comunicate următorilor destinatari: AM POCU,
OIR POCU,
alte autorități publice centrale/locale, instituții de învățământ și alte
instituții abilitate.

Înţeleg că prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea
prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001,
precum şi a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor
cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004.

Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora
(Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD), beneficiez de
dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul
la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
opoziţie şi procesul decizional individual automatizat și că am dreptul de ami retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă.

Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu
caracter personal în cadrul Proiectului ” STAGII DE PRACTICA SI
CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU”

- POCU/633/14/ 132770, implementat de S.C. RAPTRONIC PROCESS
ENGINEERING SRL .

Data .......................... Semnătura .......................................

ANEXA 3
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020
Cod SMIS proiect: 132770
Axă prioritară:A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S. ; OS 6.14 Creșterea
participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și
ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA
PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU
Beneficiar proiect: S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANTARI
Subsemnatul(a) .___________________________________________________________________
____
cod numeric personal
__________________________________________________________________
in calitate de membru in grupul tinta al proeictului ” STAGII DE PRACTICA SI
CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU” - Cod
SMIS:132770, implementat de catre S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING
SRL, cu sediul în Braşov, Str. Mica nr.8 , jud. Brașov,
declar pe propria raspundere că nu am participat și nici nu particip în prezent la
activități având competențe similare cu cele ale proiectului STAGII DE PRACTICA
SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU,
finanțate prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 20142020 sau din alte fonduri publice.

Data .......................... Semnătura .......................................

ANEXA 4
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020
Cod SMIS proiect: 132770
Axă prioritară:A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE O.S. ; OS 6.14 Creșterea
participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și
ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA
PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU
Beneficiar proiect: S.C. RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL

Declaratie de ANGAJAMENT
Subsemnatul/subsemnata……………………………………….
……………….............................................., cod numeric personal …....................…..
……………….., declar ca am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile
proiectului „ STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU
ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU” număr de identificare contract
POCU/633/6/14/132770, implementat de către S.C. RAPTRONIC PROCESS
ENGINEERING SRL şi mă angajez să respect cerinţele programului, să particip la
toate activităţile care îmi revin:





să particip la stagiile de practica organizate in cadrul proeictului
să particip la activitatile de consiliere si orientare profesionala
să particip la sesiunile de sensibilizare-informare privind nediscriminarea si
egalitatea de sanse pe piata muncii
să informez organizatorii stagiilor de practica despre orice situație
neprevăzută ce ar putea să afecteze participarea mea;

Data .......................... Semnătura .......................................

