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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 2  „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie:  2.1 „Tranziţia de la piaţa muncii la viaţa activă” 
 

 
Data: 20.10.2012 
 
 

ANUNŢ 
 
 

1. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Splaiul 
Independenţei nr. 313, organizează o selecţie a grupului ţintă „studenti” pentru 
proiectul „ResTRucturarea SIstemului de Practică PrODuctiva a Studenţilor 
din Învăţământul Superior (TRIPOD)”, în baza contractului de finanţare nr.  
POSDRU/90/2.1/S/58108, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).  

2. Conform proiectului „ResTRucturarea SIstemului de Practică PrODuctiva a 
Studenţilor din Învăţământul Superior (TRIPOD)”, în baza contractului de 
finanţare nr.  POSDRU/90/2.1/S/58108, grupul ţintă al proiectului este format 
din studenţi înmatriculaţi în anul III la programele de studii de licenţă.  

3. Candidaţii selectionaţi vor beneficia de stagii de practică în societăţi 
comerciale şi instituţii publice din domeniul de licenţă.  

Cheltuielile aferente transportului şi cazării în localitatea de practică sunt 
acoperite din resursele financiare ale proiectului. Pentru perioada de practică 
membrii grupului ţintă vor beneficia de o subvenţie care va fi acordată la 
sfârşitul acestei perioade. 

In determinarea grupului ţintă al proiectului, precum şi în elaborarea şi 
implementarea proiectului, se promovează egalitatea de şanse. 

4. Lista societăţilor comerciale şi ale instituţiilor publice, împreună cu numărul de 
locuri de locuri de practică alocat acestor unităţi, poate fi consultată pe pagina 
WEB a proiectului: www.proiect-tripod.ro. 

5. Pentru înscrierea în procesul de selecţie, candidaţii vor completa on-line un 
formular pe pagina WEB a proiectului. Inscrierea candidaţilor se va efectua 
până la data de 31.03.2012. 

6. Alocarea locurilor de practică se va face ţinând seama de următoarele criterii 
de selectie:  
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i. Competenţe profesionale; domeniul de specializare şi programul de 
studii al studentului; 

ii. Domiciliul studentului în raport cu amplasarea unităţii în care se 
doreşte efectuarea practicii; 

iii. Performanţele şcolare în primii doi ani de facultate 
iv. Cunoştinţelor de limba engleză, în cazul stagiului efectuat la 

Universitatea din Tento, Italia. 
 

In cadrul procesului de selecţie este permisă intervenţia agentului economic 
partener de practică. La solicitarea acestuia este posibilă introducerea unei 
selecţii suplimentare, de tip interviu, prin care sunt evaluate o serie de 
aptitudini ale candidaţilor. 
 

7. Rezultatele evaluărilor şi modul de repartiţie al locurilor de practică vor fi 
afişate pe pagina WEB a proiectului, precum şi la avizierele facultăţilor. 
Rezultatele evaluărilor şi modul de repartiţie al locurilor de practică, publicate 
conform procedurii de mai sus, sunt definitive şi necontestabile. 

8. Candidaţii admişi devin membrii grupului ţintă. Membrii grupului ţintă 
semnează: 

• Formularul POSDRU de înscriere în cadrul grupului ţintă; 

• Contractul de practică, care va cuprinde drepturile şi obligaţiile 
studentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
 

 
 
 


