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VERSIUNE PENTRU ANUL II DE PROIECT

1. CADRU GENERAL
Această Metodologie a fost elaborată în scopul identificării, selecţiei şi repartizării
studenţilor din grupul ţintă al proiectului în vederea participării la programul integrat de
consiliere şi de practică la agenţii economici, în cadrul proiectului „Stagiile de pregătire
practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”. Acest program
urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor încă din perioada de
studenţie prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă în condiţii de tehnologie avansată, pentru
creşterea gradului de integrare şi menţinere pe piaţa muncii.
Grupul ţintă al acestui proiect, este format din 300 de studenţi înmatriculaţi în
sistemul naţional de învăţământ. Aceştia efectuează studii de licenţă sau masterat în
cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia la specializările pentru care practica
efectuată în cadrul unor agenţi economici sau instituţii este relevantă în raport cu formarea
profesională:
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
- Domeniul Administrarea afacerilor, specializarea Economia comerţului, turismului şi
serviciilor, nivel licenţă şi masterat programul acreditat Administrarea afacerilor în comerţ,
turism şi servicii;
- Domeniul Administrarea afacerilor, specializarea Administrarea afacerilor, nivel licenţă;
- Domeniul Marketing, specializarea Marketing, nivel licenţă Marketing şi masterat
programul acreditat Marketing şi promovarea vânzărilor;
- Domeniul Informatică, specializarea Informatică, nivel licenţă şi masterat programul
acreditat Programare avansată şi baze de date;
- Domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specializarea Electronică aplicată,
nivel licenţă;
- Domeniul Ingineria mediului, specializarea Ingineria mediului, nivel licenţă;
- Domeniul Inginerie geodezică, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, nivel
licenţă;
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
- Domeniul Asistenţă socială, specializarea Asistenţă socială, nivel licenţă;
- Domeniul Sociologie, specializarea Sociologie, nivel licenţă;
Metodologia este structurată în şase capitole:
- informaţii generale,
- criterii de selecţie a studenţilor,
- portofoliile studenţilor,
- selecţia studenţilor
- supervizorii stagiilor de practică în proiect
- anexe.
Documentul conţine principalele condiţii şi criterii aplicate studenţilor care vor face parte
din grupul ţintă al proiectului. Aceste condiţii şi criterii nu au caracter limitativ. În cazurile în
care condiţiile sau criteriile prevăzute în acest document nu sunt suficiente pentru
obţinerea rezultatului aşteptat, vor fi aplicate criterii şi condiţii suplimentare care nu vor
afecta accesibilitatea studenţilor la acest program.
Selecţia studenţilor se va desfăşura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu
privire la EGALITATEA DE ŞANSE şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul
ocupării şi al muncii, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în considerare a tuturor

politicilor şi practicilor prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie
sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă,
infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.

2. CRITERII DE SELECŢIE 2013

Străinătate
Specializarea: Administrarea Afacerilor
Locuri Italia (INFOR): 5
Criterii de selecţie anul I (toate specializările):
- Etapa 1: Limba Engleza (proba orala)- eliminatorie cu calificativ Admis/ Respins
- Etapa 2: Ierarhizare pe baza criteriului de selecţie format din:
o Media aritmetica intre nota la Management si media pe anul I de studiu
o Departajare: nota de la Microeconomie
Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Locuri Italia (INFOR): 5
Criterii de selecţie anul I (toate specializarile):
- Etapa 1: Limba Engleza (proba orala)- eliminatorie cu calificativ Admis/ Respins
- Etapa 2: Ierarhizare pe baza criteriului de selecţie format din:
o Media aritmetica intre nota la Management si media pe anul I de studiu
o Departajare: nota de la Microeconomie
Specializarea: Marketing
Locuri Italia (INFOR): 10
Criterii de selecţie anul I (toate specializarile):
- Etapa 1: Limba Engleza (proba orala)- eliminatorie cu calificativ Admis/ Respins
- Etapa 2: Ierarhizare pe baza criteriului de selecţie format din:
o Media aritmetica intre nota la Management si media pe anul I de studiu
o Departajare: nota de la Microeconomie
Specializarea: Informatică
Locuri Germania (IHK BILDUNGSZENTRUM COTTBUS GmbH): 5
Criterii de selecţie:
- Etapa 1: Limba Engleza (proba orala)- eliminatorie cu calificativ Admis/ Respins
- Etapa 2: Ierarhizare pe baza criteriului de selecţie format din:
o Media aritmetica dintre media generala de absolvire anul I si nota de la
Algoritmi si structuri de date
o Departajare: nota de la Baze de date - anul II, semestrul I
Criterii de selecţie (PABD):
- Etapa 1: Limba Engleza (proba orala)- eliminatorie cu calificativ Admis/ Respins
- Etapa 2: Ierarhizare pe baza criteriului de selecţie format din:
o Media aritmetica dintre media de absolvire si nota de la Inginerie software;
o Departajare: nota TAPOO

Specializarea: Electronica Aplicată
Locuri Germania (IHK BILDUNGSZENTRUM COTTBUS GmbH) 5
Locuri Italia (DeLorenzo): 5
Criterii de selecţie:
- Etapa 1: Limba Engleza (proba orala)- eliminatorie cu calificativ Admis/ Respins
- Etapa 2: Ierarhizare pe baza criteriului de selecţie format din:
o Media aritmetica dintre media generala anului precedent sau dupa caz media
examenului de admitere si nota de la Bazele electrotehnicii
o Departajare: nota de la Fizica

Ţară
Informatică (20 locuri):
Etapă unică:
- Media aritmetica dintre media de absolvire anul I si nota de la Algoritmi si
structuri de date
- Departajare: nota Baze de date - anul II, semestrul I)
Cadastru (20 locuri):
Etapă unică:
o Anul II:
 Media aritmetica dintre notele de la Topografie 2 + Geodezie 1 ,
 Departajare - Compensarea masuratorilor si statistica 2
o Anul III:
 Media aritmetica dintre notele de la Geodezie 2 si Cadastru 1,
 Departajare - Automatizarea lucrarilor topogeodezice
Electronică (15 locuri):
Etapă unică:
- Media aritmetica dintre media anului trecut sau dupa caz media de intrare
si nota de la Bazele electrotehnicii
- Departajare: nota Fizica
Sociologie (15 locuri):
Etapă unică:
o An I: media aritmetica dintre nota Metodologia cercetarii sociale si media
sem. I
o An II: media aritmetica dintre nota Metode si tehnici de cercetare sociologica
si media an. I
o Departajare: nota la Sociologie generala

Asistenţă socială (10 locuri)
Etapă unică:
o An I: media aritmetica dintre nota Sistemul de asistenta sociala + media sem. I
o An II: media aritmetica dintre nota Asistenta sociala a familiei si copilului +
media an. I
o Departajare: nota la Metodologia cercetarii sociale
Ingineria Mediului (15 locuri):
Etapă unică:
o Anul I:
 Media aritmetica dintre notele de la Ecologie şi protectia mediului si
Chimia mediului,
 Departajare: - Geologie generala
o Anul II:
 Media aritmetica dintre media generala pe anul I si nota la disciplina
Biologia mediului,
 Departajare: - Hidrologie
o Anul III:
 Media aritmetica dintre media generala pe anul II si nota la disciplina
GIS aplicat in ingineria mediului,
 Departajare: - Gospodarirea resurselor minerale
Marketing (5 locuri)- perioada de practică iunie-iulie:
Etapă unică:
o Anul II:
- Media aritmetica dintre media generala pe anul I si nota de la disciplina
Tehnica negocierii afacerilor,
- Departajare: nota de la Microeconomie
Administrarea afacerilor (5 locuri) - perioada de practică iunie-iulie:
Etapă unică:
o Anul II:
- Media aritmetica dintre media generala pe anul I si nota de la disciplina
Tehnica negocierii afacerilor,
- Departajare: nota de la Microeconomie
ECTS (5 locuri) - perioada de practică iunie-iulie:
Etapă unică:
o Anul II:
- Media aritmetica dintre media generala pe anul I si nota de la disciplina
Anteprenoriat in comert, turism si servicii,
- Departajare: nota de la Microeconomie

3. PORTOFOLIILE STUDENŢILOR
Pentru fiecare student se va completa un portofoliu care va cuprinde iniţial următoarele:
- Copie după cartea de identitate
- Cererea de înscriere (Anexa nr.1)
- Formularul de înregistrare a grupului ţintă (Anexa nr.2)
- Declaraţie de consimţământ pentru utilizarea datelor personale (Anexa nr.3)
- Convenţia de practică (Anexa nr.4)
Pe parcurs acest portofoliu va fi completat cu
- Convenţia de practică
- Caietul de practică
- Fişa de evaluare
- Alte documente.
Documentele vor fi depuse la sediul beneficiarului într-un dosar.

4. SELECŢIA
4. 1. Înscrierea
1. Se pot înscrie studenţi înmatriculaţi in sistemul naţional de învăţământ care efectuează
studii de licenţă sau masterat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, care
au prevăzută practica în planul de învăţământ.
2. Se pot înscrie studenţii de la următoarele specializări: Informatică (licenţă anul II, master
anul I), Electronică aplicată (licenţă anii I,II, III), Ingineria mediului (licenţă anii I,II, III),
Măsurători terestre şi cadastru (licenţă anii I,II, III), Asistenţă socială (licenţă anii I, II),
Sociologie (licenţă anii I, II), Economia comerţului, turismului şi serviciilor (licenţă anii I,
II), Administrarea afacerilor (licenţă anii I, II), Marketing (licenţă anii I, II).
TOŢI STUDENŢII ÎNSCRIŞI VOR PARTICIPA LA SELECŢIE.
4. 1. Selecţia
Echipa de management se va asigura de postarea corespunzătoare a informaţiilor pe
pagina de internet a proiectului: http://www.uabpracticastudenti.ro/
 lista cu criteriile de selecţie
 lista cu agenţii economici la care se va desfăşura practica prin proiect
 lista cu criteriile de repartizare
 lista cu locurile disponibile la agenţii economici
 lista cu repartizarea studenţilor la locurile de practică
SELECŢIA studenţilor se va realiza în şedinţă publică.
Studenţii selectaţi vor completa o Convenţie de practică (Anexa nr.4), conform
prevederilor planului de învăţământ, a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului nr. 3955 din 09 mai 2008 (privind efectuarea stagiului de practică în cadrul
programelor de studii universitare de licenţă sau masterat) şi reglementărilor legale în
vigoare iar studenţii vor fi coordonaţi de membri ai echipei de implementare a proiectului.
Derularea stagiilor de practică se va face cu respectarea Regulamentului de practică
disponibil pe site-ul universităţii „1 Decembrie 1918”Alba Iulia:

http://www.uab.ro/upload/2_admin_antet_facultati_24_februarie_2012_Regulament%20pr
actica%20studenti.pdf
SELECŢIA studenţilor se va realiza în 2 etape:
- etapa I: selecţia celor 35 de studenţi care vor participa la stagiile de practică din
străinătate
- etapa II: selecţia celor 110 de studenţi care vor participa la stagiile de practică din
ţară
4. 2. Selecţia studenţilor care vor participa la stagiile de practică din străinătate
1. Pot participa studenţii înmatriculaţi in sistemul naţional de învăţământ care efectuează studii
de licenţă sau masterat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în
domeniile Informatică şi Electronică, care au completat cererea de înscriere până în 31

martie 2013.
2. Studenţii vor participa la testul de competenţe lingvistice în urma căruia vor obţine
calificativul ADMIS sau RESPINS.
Data şi locul de desfăşurare ale TESTULUI DE COMPETENŢE LINGVISTICE se va
comunica în timp util pe site-ul proiectului (www.uabpracticastudenti.ro. Rezultatele
testului se vor afişa pe site-ul proiectului.
3. Toţi studenţii care au obţinut calificativul ADMIS vor fi ierarhizaţi după criteriile afişate pe
site-ul proiectului şi prezentate la punctul 2 al acestui document şi vor fi repartizaţi la
locurile de practică în şedinţa publică de repartizare care va avea loc la o dată anunţată în
timp util pe site-ul proiectului.
4. Pentru stagiile de practică în străinătate sunt disponibile 35 de locuri din care:
Specializarea ECTS 5 locuri Italia (INFOR)
Specializarea Administrarea Afacerilor 5 locuri Italia (INFOR)
Specializarea Marketing 10 locuri Italia (INFOR)
Specializarea Informatică 5 Locuri Germania (IHK BILDUNGSZENTRUM COTTBUS
Specializarea Electronică Aplicată 5 locuri Germania (IHK BILDUNGSZENTRUM
COTTBUS GmbH) şi 5 locuri Italia (DeLorenzo)
STUDENŢII ÎNSCRIŞI PENTRU PRACTICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI, CARE NU S-AU
CALIFICAT PENTRU LOCURILE DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE, VOR PARTICIPA LA
PROCEDURA DE SELECŢIE PENTRU PRACTICA ÎN ŢARĂ, CONFORM UNUI ORAR CE SE
VA PUBLICA PE SITE

4. 3. Selecţia studenţilor care vor participa la stagiile de practică din ţară
Selecţia constă în analiza portofoliilor prezentate la punctul 3 al acestui document şi
acordarea de punctaje pe baza criteriilor de la punctul 2 al acestui document. Intrarea în
grupul ţintă a persoanelor declarate eligibile se va face în ordinea descrescătoare
punctajului.
4. 4. Gestiunea fizică a documentelor
Membrii în echipa de proiect vor respecta reguli de gestiune unitară a documentelor,
dosarelor şi bibliorafturilor care conţin documente ale grupului ţintă.

În întocmirea portofoliilor se va acorda atenţie gestiunii fizice a documentelor şi dosarelor,
grupării dosarelor pe bibliorafturi şi etichetării bibliorafturilor în scopul accesării facile a
conţinutului lor.
Dosarele se vor alcătui la nivelul fiecărui program de studiu şi/sau la nivelul fiecărui
responsabil de practică. Portofoliul se întocmeşte pentru fiecare candidat şi conţine
documentele prevăzute la punctul 3 din prezenta metodologie în ordinea dată.
Dosarele trebuie să conţină doar documentele prevăzute în prezenta metodologie de
selecţie. Orice alt document nu este dezirabil. Fiecare biblioraft va avea un opis al
documentelor conţinute care va fi poziţionat ca prima pagină din biblioraft.

5. SUPERVIZORII STAGIILOR DE PRACTICĂ
Nume şi prenume cadru didactic
Muntean Andreea
Corina Rotar
Marina Lucian
Ludusan Nicolae
Borșan Tudor

Specializarea
Administrarea afacerilor si Marketing
Informatica si Electronică
Asistenţă socială şi Sociologie
Ingineria mediului
Măsurători terestre si Cadastru

6. ANEXE
Lista anexelor:
- Anexa nr. 1. Cererea de înscriere
-

Anexa nr. 2. Formularul de înregistrare a grupului ţintă

-

Anexa nr. 3. Declaraţie de consimţământ pentru utilizarea datelor personale

-

Anexa nr.4. Convenţie de practică

-

Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări
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CERERE DE ÎNSCRIERE
EFECTUARE STAGIU DE PRACTICĂ

Subsemnatul/a............................................................................
student/ă
a
Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de ..............................
…………………………..
specializarea
……………………………………..
.............................................................................................................................., anul ….....
vă rog a-mi aproba efectuarea stagiului de practică de specialitate pentru anul universitar
2012-2013, prin intermediul proiectului “Stagiile de pregătire practică la agenţii economici
– o poartă de acces pe piaţa muncii”, Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578, la unul din
agenţii economici cu care beneficiarul a încheiat acorduri de parteneriat.
Declar că nu m-am înscris pentru efectuarea practicii în alte proiecte implementate de
universitate
ca
beneficiar
sau
partener
(POSDRU/109/2.1/G/82018,
POSDRU/90/2.1/S/63960, POSDRU/90/2.1/S/52839).

Data

Semnătură
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FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ
Formular individual de înregistrare
Cod proiect: POSDRU/109/2.1/G/81578
Titlu proiect: „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa
muncii”
Reprezentant legal/Coordonator proiect: Breaz Valer Daniel/ Ileană Ioan
Axa Prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniu Major de Intervenţie: „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”
Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin
Legea nr. 506/2004.
I. Informaţii personale:
I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________ CNP
______________________, adresa: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mail:_________________________
I.2. Gen:
Masculin
Feminin
I.3. Naţionalitate: română
alta(specificaţi)_________________
I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
sub 15 ani
15 – 24 ani
25 – 45 ani
45 – 54 ani
55 – 64 ani
I.5. Locul de reşedinţă:

rural

urban

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):
Instituţie de învăţământ superior
 licenţă
 master
 doctorat
 post-doctorat
Unitate de învăţământ terţiar non-universitari
 Şcoală post-liceală
 Şcoală de maiştri
Unitate de învăţământ secundar

 Învăţământ secundar superior
o Ciclul superior al liceuluiii
Filiera teoretică
Filiera tehnologică
Filiera vocaţională
 Învăţământ secundar inferior
o Ciclul inferior al liceuluiiii
- Filiera teoretică
- Filiera tehnologică
- Filiera vocaţională
o Anul de completareiv
- Filiera tehnologică – ruta progresivă
o Şcoala de arte şi meseriiv
Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare
o Ciclul gimnazialvi
 Învăţământ primarvii
Fără şcoală absolvităviii
III. Statutul pe piaţa muncii:
Persoană activăix


Persoană ocupatăx
-salariat (angajat)xi
-întreprinzător privat (patron)xii
-lucrător pe cont propriuxiii
-membru al unei societăţi agricole/cooperativexiv
-lucrător familial în gospodăria proprie xv
-altă situaţiexvi (de specificat)



Şomerixvii, din care:
-şomeri înregistraţi, din care:
-şomeri de lungă durată
-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui
loc de muncă, din care:
-şomeri de lungă durată

III. Statutul pe piaţa muncii (continuare):
Persoană inactivăxviii, din care:
-elevixix
-studenţixx
-persoane casnicexxi
-întreţinuţi de alte persoanexxii
-întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii privatexxiii
-alte situaţiixxiv (de specificat)
IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil:
Persoane de etnie roma
Persoane cu dizabilităţi
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de
protecţie a copilului
Familii care au mai mult de 2 (doi) copii
Familii monoparentale
Copii în situaţii de risc
Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
Femei
Persoane aflate în detenţie

Persoane anterior aflate în detenţie
Delincvenţi juvenili
Persoane dependente de droguri
Persoane dependente de alcool
Persoane fără adăpost
Victime ale violenţei în familie
Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi
socială (HIV/SIDA, cancer etc.)
Imigranţi
Refugiaţi
Persoane care solicită azil
Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
Persoane care locuiesc în comunităţi izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaţionale
Altele (de specificat)

Subsemnatul (Nume Prenume) ............................
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de
legea penală, conform prevederilor Articolului 292
din Codul Penal, declar pe propria răspundere că
datele completate în prezentul formular corespund
cu realitatea.

Nume prenumexxv
Semnatura

Subsemnatul

(Nume Prenume) Pârvu Simona
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de
legea penală, conform prevederilor Articolului 292
din Codul Penal, declar pe propria răspundere că
datele din prezentul formular au fost completate în
prezenţa mea.

Nume prenumexxvi
Semnatura

i

Ciclu de învăţământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obţinute prin
învăţământ secundar şi la care au acces absolvenţii de învăţământ secundar superior, cu sau fără
diplomă de bacalaureat.
ii
Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ
cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învăţământul liceal sunt cuprinşi
şi absolvenţii fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor medii de specialitate, precum şi
absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 clase.
iii
Cuprinde clasele IX – X, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu
clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII
iv
Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de
absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1. Absolvenţii anului de completare pot fi
certificaţi pentru nivelul 2 de calificare şi au acces în ciclul superior al liceului
v
În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării
de nivel 1 (profil tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot
funcţiona independent sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, I – XII/XIII, V – X, V –
XII/XII sau IX – XII/XII.
vi
Cuprinde clasele V – VIII care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu
clasele I – VIII, V – VIII, V – X, I – X, I – XII/XIII sau V – XII/XIII. De asemenea, în această
categorie se înscriu şi absolvenţii ciclului gimnazial din cadrul unităţilor de învăţământ special pentru
copii cu deficienţe.
vii
Învăţământul primar se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I –
IV, I – VIII, I – X sau I – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii
unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe
viii
În această categorie sunt incluse persoanele care declară că ştiu să citească şi să scrie deşi n-au
absolvit nici o şcoală, cele care ştiu doar să citească, precum şi persoanele care declară că nu ştiu să
scrie şi să citească. Dintre persoanele fără şcoală absolvită, cele care nu ştiu să scrie şi să citească
sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete.
ix
Această categorie cuprinde toate persoanele apte de muncă în vârstă de 14 ani şi peste care
constituie forţa de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri şi servicii.
x
Această categorie cuprinde persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care au o ocupaţie aducătoare de
venit pe care o exercită într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în
mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel puţin o oră într-o ramură neagricolă sau cel puţin
15 ore în activităţi agricole, în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură,
câştig sau beneficii, indiferent dacă la momentul înregistrării erau prezente sau lipseau temporar de
la lucru (fiind în concediu - de odihnă sau fără plată, de studii, de boală, de maternitate etc.-, la
cursuri de calificare, recalificare sau specializare, în grevă sau nu lucrau datorită întreruperii
temporare din diverse motive a activităţii unităţii).
xi
Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau
socială (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei
remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. În această
categorie se includ persoanele care:
sunt încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui contract (angajament)
de muncă sau lucrează în mod independent, chiar dacă la momentul înregistrării lipsesc temporar de
la lucru;
nu sunt încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în ultima lună înaintea
înregistrării au lucrat, în mod excepţional sau ocazional, cel puţin o oră (respectiv 15 ore în activităţi
agricole), pentru obţinerea unui venit sau au ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în
activitatea pe care aceasta o desfăşura în unitatea proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru
aceasta;
sunt încadrate în muncă pe baza unei convenţii civile;
elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care în momentul înregistrării desfăşoară o
activitate economico-socială în mod regulat, ocazional sau excepţional;
xii
În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie având unul
sau mai mulţi salariaţi (angajaţi).
xiii
În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în
mod independent ca meseriaşi, liber profesionişti, comercianţi etc., fără a angaja nici un salariat,
putând fi ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude, care nu sunt, însă,
remunerate.

xiv

În această categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societăţi agricole, ai unei
cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
acestora, realizând venituri nesalariale.
xv
În această categorie se includ persoanele care, în mod obişnuit, ajută un membru al gospodăriei,
fie că acestea lucrează în societatea comercială proprie, fie că lucrează pe cont propriu şi care nu
primesc o remuneraţie pentru activitatea desfăşurată (ajutor familial neremunerat).
xvi
Persoanele active care nu au putut fi încadrate în niciuna din situaţiile anterioare.
xvii
În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5:
-persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de
muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a
cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de
ocupare, acreditat în condiţiile legii;
-şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea
condiţiilor de pensionare;
starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit
legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare;
este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de
muncă.
-şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se
înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul
sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile
prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
xviii
În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu
desfăşoară o activitate o activitate economico-socială.
xix
În această categorie se includ elevii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate
economică sau socială şi care declară că frecventează o unitate de învăţământ de stat sau
particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul
unităţii de învăţământ. În această categorie se includ şi elevii care se întreţin numai din pensia de
urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate,
persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi
timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.
xx
În această categorie se includ studenţii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate
economică sau socială şi care declară că frecventează o instituţie de învăţământ de stat sau
particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul
unităţii de învăţământ. În această categorie se includ şi studenţii care se întreţin numai din pensia de
urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate,
persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi
timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.
xxi
În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării
desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea
copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt
pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de
venit.
xxii
În această categorie se includ persoanele care în momentul înregistrării nu aveau o ocupaţie
aducătoare de venit, nu beneficiau de pensie sau de altă sursă de existenţă, fiind în întreţinerea unor
persoane fizice (a părinţilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o instituţie de învăţământ şi
nu se încadrau în rândul persoanelor casnice. În această categorie sunt incluşi: copiii preşcolari (chiar
dacă nu primesc pensie de urmaş), bătrânii, persoanele cu disabilităţi şi invalizii aflaţi în întreţinerea
unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse şi persoanele de vârstă şcolară de sub 14 ani, care
nu urmează o instituţie de învăţământ, nu beneficiază de pensie de urmaş dar desfăşoară activităţi
casnice.
xxiii
În această categorie se înscriu persoanele aflate în întreţinerea unor instituţii publice (cămine de
bătrâni, cămine – spital, case de copii etc.) sau a unor organizaţii private (O.N.G.-uri), precum şi
persoanele a căror singură sursă de existenţă era ajutorul social (de exemplu persoanele cu
dizabilităţi întreţinute de rude sau de alte persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaţie sau un
salariu celor care le întreţin). În această categorie nu sunt incluşi: copiii şcolari din casele de copii;
elevii/studenţii care se întreţin numai din bursa de stat; persoanele din cămine care beneficiază de o
pensie sau o altă sursă de venit.
xxiv
În această categorie se include persoanele care în momentul înregistrării nu exercitau o activitate
economică sau socială şi care au declarat ca unică sursă de existenţă veniturile provenite din

închirieri, dobânzi, rente, dividende, arendă. În această categorie au fost incluse şi persoanele care la
momentul înscrierii se aflau în detenţie precum şi persoanele care nu s-au încadrat în nici una din
categoriile anterioare.
xxv
Se va introduce numele şi prenumele persoanei din grupul tintă. În cazul categoriilor de grup ţintă
care nu au capacitate deplină de exerciţiu, declaraţia va fi semnată de către persoana imputenicită
(de exemplu: parinte, tutore, etc)
xxvi

Se va introduce numele şi prenumele persoanei din echipa de implementare a proiectului în
prezenţa căreia a fost completat documentul.

Investeşte în oameni !
Fondul Social European
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare
Resurse Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii”
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia
Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/subsemnata ....................................................................................., domiciliat(ă) în
...................................................................................., având CNP ......................................, membru
al grupului ţintă în cadrul proiectului “Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o
poartă de acces pe piaţa muncii”, contract POSDRU/109/2.1/G/81578, sunt de acord în mod
expres şi neechivoc ca datele cu caracter personal furnizate în cadrul proiectului mai sus menţionat
să fie utilizate, publicate, sau prelucrate, în conformitate cu prevederile 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
prin prevederile 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, de către beneficiarul proiectului sau de către orice alt organism abilitat să efectueze
verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile.

Data……………

Nume şi prenume…………………………..
Semnătură…………………………………..
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CONVENTIE-CADRU
privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare
de licenţă sau masterat
Prezenta convenţie-cadru se încheie între:
Instituţia de învăţământ superior ........................................................ (denumită în
continuare organizator de practică), reprezentată de rector
dl/dna ...........................................
adresa organizatorului de practică:
…. ..........................................................................................................
email:........................., telefon:...........................
Societatea comercială, instituţia centrală ori locală, persoana
juridică...............................................
(denumită în continuare partener de practică),
reprezentată de (numele si calitatea)
dl/dna................................................................................................
adresa partenerului de practică:.........................................................
adresa unde se va desfăşura stagiul de practică..........................................
email:......................., telefon:........................
Student/masterand.................................................... (denumit în continuare practicant)
CNP ...................................
ziua naşterii............................, locul naşterii............................., cetăţean..................
paşaport (dacă este cazul)........................., permisul de şedere (dacă este
cazul)...............................
adresa de domiciliu........................................................................................................
adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de
practică..........................................................................
înscris în anul universitar ...................., universitatea.........................., facultatea..............,
seria......., grupa................. email:......................., telefon:.....................
Art. 1
Obiectul convenţiei-cadru
(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de
practică în
vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica
în concordantă
cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de practicant.

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competentelor
profesionale
menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru.
(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în
prezenta
convenţie-cadru şi în portofoliul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.
Art. 2
Statutul practicantului
Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand al
instituţiei
de învăţământ superior.
Art. 3
Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică
(1) Stagiul de practică va avea durata de .......................... .
(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la .......................... (zi/lună/an) ,
până la
............................. . (zi/lună/an)
Art. 4
Plata şi obligaţiile sociale
(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):
Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze
de
prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.
Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.
Se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European.
Se efectuează în cadrul proiectului ......................................... .
(2) În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în
situaţia în
care convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă.
(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu
excepţia
situaţiei în care practicantul are statut de angajat.
(4) Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare,
primă sau
avantaje în natură, specificate la art. 12.
Art. 5
Responsabilităţile practicantului
(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte
programul de
lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de
practică, în
condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.
(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al
partenerului de
practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică
îşi rezervă
dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al
practicantului şi al
tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris
şi după

primirea confirmării de primire a acestei informaţii
(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe
care şi lea
însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de
practică.
(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în nici un caz, informaţiile
la care are
acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le
comunica unui terţ sau
pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener
de practică.
Art. 6
Responsabilităţile partenerului de practică
(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre
salariaţii
proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a
convenţiei-cadru.
(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul
didactic
supervizor, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al
instituţiei de
învăţământ superior.
(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face
practicantului
instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu
legislaţia în
vigoare. Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare
pentru securitatea
şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de
prevenire asupra
riscurilor profesionale.
(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele
necesare
pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică.
(5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul
de
medicina muncii, pe durata derulării pregătirii practice.
Art. 7
Obligaţiile organizatorului de practică
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu
planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic
supervizor,
împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi
competenţele
profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.
(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu
angajamentele
luate de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei
de învăţământ

superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică
conform
convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi
după primirea
confirmării de primire a acestei informaţii.
(3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda
practicantului
numărul de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la
diplomă,
potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European si a
Consiliului).
Art. 8
Persoane desemnate de organizatorul de practică si partenerul de practică
(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea
partenerului de
practică):
Dl/Dna ...................................................................
Funcţia ........................................
Telefon ......................... Fax ....................... Email ......................................
(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din
partea
organizatorului de practică:
Dl/Dna ...................................................................
Funcţia ........................................
Telefon ......................... Fax ....................... Email ......................................
Art. 9
Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile
Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică
este de
..................... .
Art. 10
Raportul privind stagiul de pregătire practică
(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor
vor
evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi
evaluate atât nivelul de
dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare
a
practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate,
responsabilitate în
rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al
întreprinderii/instituţiei publice
etc.).
(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului
de
dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza
notării
practicantului de către cadrul didactic supervizor.
(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de
practică

care va cuprinde:
• denumirea modulului de pregătire;
• competenţe exersate;
• activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică;
• observaţii personale privitoare la activitatea depusă.
Art. 11
Sănătatea şi securitatea în muncă.
Protecţia socială a practicantului
(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în
perioada şi
pe teritoriul statului unde se desfăşoară stagiul de practică.
(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la
sănătatea şi
securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.
(3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare,
conform
dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la
accidentele de
muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.
(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul
deplasării la
lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu privire la
accidentul care a avut
loc.
Art. 12
Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică
(1) Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului:
(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la locul desfăşurării stagiului de
practică,
tichete de masă, acces la cantina partenerului de practică etc.):
(3) Alte precizări:
Art. 13
Prevederi finale
Alcătuit în triplu exemplar la data: .........................
Rector Reprezentant Student/masterand
Instituţie
Societate
de învăţământ
comercială,
(Practicant)
superior
instituţie
(Organizator de
centrală ori
practică)
locală,
persoana
juridică
(Partener de
practică)
Numele si
prenumele

Data
Semnătura
Stampila
Am luat cunoştinţă.
Nume si
prenume
Cadru didactic
supervizor
Tutore
Data

Funcţie

Semnătura

