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1. CADRUL GENERAL
Prezenta procedură are drept scop principal organizarea procesului de acordare a
sprijinului financiar studenților recrutați în grupul țintă al proiectului „ProInfo – pregătirea
resursei umane în Informatică” – POCU/320/6/21/122837, aparținând grupurilor sociale
defavorizate.
Această procedură este elaborată în cadrul activităţii A6. Sprijinirea participării
studenților din categoriile defavorizate la învățământul terțiar universitar, respectiv a
cursanților la învățământul terțiar non-universitar tehnic prin oferirea de pachete integrate
de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar, respectiv subactivitatea A.6.2.
Acordarea de sprijin financiar studenților din categoriile defavorizate din învățământul
terțiar universitar, respectiv cursanților din învațământul terțiar nonuniversitar tehnic.
Procedura vizează selecția, în vederea acordării măsurilor de sprijin prevăzute în
proiect, a studenților/cursanților din grupul țintă al proiectului care aparțin unuia dintre
grupurile sociale defavorizate, cum ar fi:
• zonele rurale,
• persoanele de etnie rromă,
• studenții/cursanții netradiționali
• CES (cerințe educaționale speciale),
care se vor implica în proiect prin participarea la oferta educațională dezvoltată.
Aceste măsuri constă în:
• servicii de consiliere profesională, care se vor direcționa oligatoriu către studenții/
cursanții din categoriile menționate anterior,
precum și
• stimulente financiare acordate prin proiect, constând într-o suma forfetară în
valoare de 300 lei, acordată lunar pe perioada derulării serviciilor de consiliere
profesională, respectiv a pilotării celor 6 cursuri din oferta educațională a studenților,
dar nu mai mult de 7 luni.
Oferirea acestor măsuri de sprijin (servicii de consiliere și sprijin financiar) are drept
obiectiv asumat prin proiect să stimuleze participarea tinerilor (studenți/cursanți colegiu) din
rândul grupurilor vulnerabile la activitățile proiectului, dar și la activitățile didactice derulate
în cadrul Facultății de Matematică și Informatică / Colegiului UOC, asigurând astfel un sprijin
suplimentar în vederea școlarizării celor din grupuri defavorizate.
Universitatea Ovidius din Constanța va încheia cu beneficiarii un contract de furnizare
a sprijinului financiar în care se vor preciza obligațiile celor 2 părți, precum și regulile privind
conduita studenților/cursanților în perioada de furnizare a ofertei educaționale (cursuri
complementare/program de studii), în special în ceea ce privește frecventarea cursurilor și
participarea la examene/testări finale.
În procesul de elaborare a prezentei proceduri s-a ținut cont de informațiile cuprinse în
Contractul de finanțare și în Cererea de finanțare ale proiectului, astfel încât să fie cuprinse
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toate aspectele și elementele esențiale pentru buna desfășurare a activităților prevazute în
proiect.
2. CADRUL LEGAL APLICABIL
Prezenta procedură se întocmeşte în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil,
respectând prevederile următoarelor documente:
- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020;
- Ghidul solicitantului – condiții specifice Măsuri de optimizare a ofertelor de
studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității;
- Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din
fondurile ESI 2014-2020;
- Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU;
- Contractul de finanţare nr. 88005 pentru proiectul POCU/320/6/21/122837 din
27.11.2018;
- Manualul beneficiarului POCU.
3. OBIECTIVELE VIZATE DE PROIECT
Legat de grupul țintă vizat de această procedură, proiectul contribuie la realizarea O.S.
6.7, prin oferirea unui mediu educațional atractiv, atât cu ajutorul unor stimulente financiare
direcționate către cei care aparțin grupurilor vulnerabile, cât și prin intermediul unor activități
complementare de tip “întâlniri cu angajatorii” dedicate grupului lărgit de cursanți și studenți.
Se urmărește astfel lărgirea orizonturilor profesionale ale tinerilor din grupurile vulnerabile
printr-un efect de undă, care sa fie propagat în aceste comunități defavorizate. De asemenea,
se are în vederea atingerea Obiectivului specific al proiectului OS4 – creșterea ratei de acces
și participare la învățământul terțiar universitar concomitent cu reducerea ratei de abandon
prin intermediul unui pachet de măsuri compus din sprijin financiar în suma forfetară de 300
lei/lunar și consiliere profesională pentru studenții/cursanții colegiu din grupuri vulnerabile,
precum și acțiuni complementare de tip „întâlniri cu angajatorii” destinate tuturor studenților
din grupul țintă.
4. BENEFICIARII MĂSURILOR DE SPRIJIN
Grupul țintă al beneficiarilor este format din min 61 de studenți ce aparțin grupurilor
vulnerabile (cu domiciliul/reședința în mediul rural / de etnie rromă / netradiționali / CES),
respectiv 10 cursanți din aceleași grupuri vulnerabile selecționați pentru înscrierea în colegiul
tehnic universitar.
Selecția grupului țintă se va realiza cu respectarea prevederilor Cererii de finanțare, ale
Contractului de finanțare a proiectului, ale legislației europene și naționale.
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Persoanele selectate trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa ∗ înscris/ă în CI în regiunea de
implementare a proiectului, respectiv regiunea SUD-EST (județele Constanța, Tulcea, Brăila,
Galați, Vrancea, Buzău) și să facă parte din categoria grupuri sociale vulnerabile.
Conform Fișei individuale de indicatori AP6_4S100, definițile categoriilor de persoane din
grupuri vulnerabile sunt:
”Persoanele încadrate în categoria ”CES” (Cerințe/nevoi educative speciale) reprezintă
acele persoane care nu pot beneficia de educație școlară pusă în general la dispoziția copiilor
de aceeași vârstă fără sprijin suplimentar sau adaptare a conținutului de studiu. Prin urmare,
CES poate acoperi o serie de cerințe, inclusiv dizabilități fizice sau psihice și deficiențe
cognitive sau educaționale.
”Studenții netradiționali” reprezintă, de regulă, persoane cu vârsta peste 24 de ani, sunt
angajați, sunt considerați independenți financiar în sensul determinării eligibilității pentru
ajutor financiar, sunt părinți singuri, conform Centrului Național de Statistică în Învățământ.
Studenții netradiționali sunt adulți care au amânat înscrierea în învățământul terțiar (nu au
intrat la facultate în același an calendaristic în care au absolvit liceul).
”Participanții din mediul rural” sunt definiți ca persoane care domiciliază/au reședința în
zone rurale.
”Persoanele care aparțin comunității rrome” sunt definite ca persoane care se declară că
aparțin minorității romă rrome.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din Studenți /Cursanți (ISCED
5-7), aparținând grupurilor vulnerabile trebuie să fi depus la dosarul de înregistrare în grupul
țintă Anexa 5_Declarație privind apartenența la grup vulnerabil și să aibă în dosar acte care să
ateste apartenența la categoria precizată în declarație (Contractul de inchiriere pentru adresa
de reședință-pentru mediul rural, adeverința emisă de reprezentantul legal al asociației
membrilor de etnie romă, etc).
Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură
decizională transparentă, echidistantă. Recrutarea studenților va avea la bază principiul
egalității de șanse și principiul non-discriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri,
excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, vârstă, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV ș.a., situație sau responsabilitate familială și alte asemenea
criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Notă: domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declară că are locuinţa principala si este înscris
pe CI.; - reşedinţa este adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară (proprietate sau închiriata
pe baza unui contract de locaţie (chirie), alta decât cea de domiciliu). Menţiunea privind reşedinţa se completează
pe un autocolant-tip care se aplică pe versoul actului de identitate de către organele în drept si pe care trebuie
menţionată perioada de valabilitate.

∗
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5. SELECȚIA BENEFICIARILOR
Criteriile de selecție și de departajare sunt stabilite în conformitate cu prevederile
Contractului de finanţare a proiectului, a legislaţiei europene şi naţionale, precum şi a
instrucţiunilor specifice ale AM POCU, respectiv a condiţiilor impuse în Ghidul solicitantului
- Condiţii specifice.
Sunt eligibili studenții care sunt în ani terminali la programele de licență/masterat,
respectiv cursanții înscriși la Colegiu. Criteriul de departajare va fi de tipul: „primul venit primul servit”, cu respectarea structurii grupului țintă și a indicatorilor prestabiliți.
Selecţia grupului ţintă se va realiza ținând cont de încadrarea în categoriile de grup
vulnerabil. Lista celor selectați se va afișa pe site-ul proiectului http://proinfo.univ-ovidius.ro/
și va fi cuprinsă și în Procesul verbal întocmit ca urmare a selecției beneficiarilor (Anexa 2).
Studenții vor avea la dispoziție un interval de timp - comunicat pe site - pentru a depune
online Cererea de acordare a sprijinului financiar_Anexa 1, însoțită de extrasul de cont bancar
- titular fiind beneficiarul și copia CI. Cererea completată și semnată se va scana și se va
trimite pe mail la adresa secretariat_FM@univ-ovidius.ro .
Acordarea acestor măsuri de sprijin studenților/cursanților selectați se va realiza în 2
etape, corespunzatoare câte unui an universitar din cei 2 ani în care se desfășoară
activitatea A6.
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ANEXE
Anexa 1_Cererea tip de acordare a stimulentelor financiare
Anexa 2_ Proces verbal de selecție a beneficiarilor
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Anexa 1
Cererea de acordare a sprijinului financiar
Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………………………………… ,
domiciliat/ă (având reședința) în .........................................……………………………………….., Str.
…………………………………………………… , Nr. ………………………… , Bl. ………… Et. …………… , Ap.
…………….. , posesor/oare a CI seria ……………… , nr. ……………………………………….., eliberat
de…………………………………………………….., CNP ……………………………………………………………..
prin prezenta, în conformitate cu Procedura de acordare a sprijinului financiar, vă rog să îmi
aprobați acordarea sumei de 300 lei prevăzută în procedura mai sus menționată, ca urmare
a participării la activitățile proiectului POCU/320/6/21/122837, în calitate de
student/cursant Colegiu.
Precizez că atașez acestei cereri copia CI și Extrasul bancar cu IBAN-ul personal.

Nume și prenume
………………………………………

Semnatura
…………………………

Rezultat verificarea eligibității cererii
Admisă
Respinsă
Se aprobă,
Manager proiect
Lect. univ. dr. Alexandru Bobe
Data:
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Anexa 2
PROCES VERBAL DE SELECȚIE
A BENEFICIARILOR SPRIJINULUI FINANCIAR

Încheiat astăzi, ..............................., ca urmare a analizei cererilor depuse, respectiv a
declarațiilor privind apartenența la grupuri vulnerabile și a documentelor justificative, au
fost decise următoarele:
Analizând îndeplinirea criteriilor de acordare a sprijinului financiar, s-a stabilit ca următorii
studenți să primească suma de 300 lei prevăzută în bugetul proiectului:
Nr.
Programul
Crt.
Numele și prenumele
de studii
Anul
CNP
1
...
Urmează ca în maxim 48 ore să fie transmis Anunțul privind rezultatul selecției beneficiarilor
pe site-ul proiectului http://proinfo.univ-ovidius.ro/ , respectiv prin e-mail.
Întocmit:
Lect.univ.dr. Gabriela Badea .............................
Responsabili Grup țintă

Aprobat: Manager proiect

Lect.univ.dr. George Cîrlig ................................

Lect.univ.dr. Alexandru Bobe ......................................
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