Metodologie de selecție
Digital Factory: Concepts, Implementations, Present and Future
Challenges (DigiFact)
Art. 1 Cadru general
Pe 21 martie 2012 s-a semnat Memorandumul de înţelegere intre guvernul Romaniei si
guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului
Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), prin care Romaniei i se aloca fonduri in
valoare de 176.443.750 euro.
Acest Mecanism Financiar acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop
reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre
statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein ) şi ţarile beneficiare ale finanţării. Pentru a
consulta toate domeniile vizate de programele de finantare in Romania, puteti accesa site-ul
www.asistentasee.fonduri-ue.ro.
Astfel proiectul propus de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) pentru
proiecte de cooperare inter-instituționale Digital Factory: Concepts, Implementations, Present
and Future Challenges (DigiFact), finanțat prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic
European (SEE) a fost aprobat în luna mai 2014, în urma selecției organizate la nivel național de
ANPCDEFP. Proiectul se derulează în perioada 01.09.2014 - 31.08.2015; parteneri: Buskerud
and Vestfold University College (BVUC), Norvegia și Universitat de Evora (UE), Portugalia.
Procesul de selecție se va derula cu respectarea principiilor transparenței, egalității
oportunităților de acces și evitării conflictului de interese (în constituirea comisiilor de selecție și
acordare a finanțării); discriminarea pozitivă în cazul categoriilor dezavantajate (persoane de
etnie roma sau persoane cu nevoi speciale se va materializa prin puncte de prioritate acordate
suplimentar în procesul de selecție.
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Art. 2 Desfășurarea selecției
Fiecare partener trebuie să ofere într-un mod transparent, recomandabil printr-un panou
de afişaj, următoarele informaţii:


Poster afişat (minim 15 zile) şi alte forme de diseminare a informaţiei;



Numirea partenerilor (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Buskerud and Vestfold
University College, Universitat de Evora)



Sursele de finanţare pentru proiectul de cooperare inter-institutionala: Mecanismului
Financiar al Spaţiului Economic European (SEE);



Perioada de desfășurare a Scolii de Vara (15 - 26 iunie 2015)



Număr de locuri (nr de studenti ce vor fi selectati: ULBS - 10 studenți, BVUC - 5
studenți, UE - 5 studenți), inclusiv numărul de rezerve;



Data şi locul desfăşurării selecţiei;



Criteriile de eligibilitate şi cele de selecţie - punctajele necesare



În urma participării la activitățile proiectului studenții selectați vor primi 5 ECTS



Modul de echivalare a creditelor obţinute la finalizarea Scolii de vara (Conform Ordinul
Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3223 din 8 februarie 2012
pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în
străinătate);



Menţionarea grantului, în conformitate cu regulile programului, pentru studenții BVUC si
UE grantul zilnic este de 45 Euro/zi, pentru studentii ULBS nu este alocat grant.



Lista documentelor pe care trebuie să le depună candidaţii înainte de selecţie.



După desfăşurarea procedurilor de selecţie, se va afişa lista cu studenţii selectaţi şi cei în
rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Totodată, se va preciza termenul
până la care se pot depune contestaţii, perioada şi modul de soluţionare.



Respectarea Ghidului de comunicare şi identitate vizuală, disponibil pe site-ul www.seeburse.ro



Studenţii cu nevoi speciale şi studenţii de etnie Romă beneficiază de întaietate, va
rugam sa tineti cont de cerinta expresa a donatorilor (Islanda, Norvegia şi Liechtenstein)
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ca minimum 10% din fondurile programului sa fie alocate pentru imbunatatirea situatiei
populatiei de etnie Roma.
 Notă: vă aducem la cunoștință studenții de etnie rromă înmatriculați la ULBS:

Facultatea de Inginerie (Sas Emanuel-Alexandru, an I). Vă rugăm să îi contactați și
să-i informați despre oportunitatea de a participa la Scoala de vară organizată în
cadrul proiectului DigiFact.

Art. 3 Selecţia studenţilor
Comisia de Selecţie va fi formată din cel puţin trei membri, care vor semna o declaraţie
de evitare a conflictului de interese (Anexa 3). Comisia va fi constituită printr-o Decizie de
infiintare, la nivel de facultate, în care se vor stabili şi atribuţiile (Anexa 2);
Dosarele de candidatură trebuie să fie înregistrate în registrul propriu al facultăţii, în
ordinea depunerii acestora de către candidaţi.
Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:
-

Formular de candidatură (Anexa 1)

-

CV Europass

-

Scrisoare de intenţie/motivație in limba engleza

-

Rezultate academice foaie matricolă / adeverinta de la secretariat cu media pe semestrul
anterior / anul anterior de studiu, precum si precizarea “Integralist”;

-

Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă

Condiții de eligibilitate : Studentul trebuie să fie înscris cel puţin în al doilea an de studii –
ciclul I, să fie integralist, să aibă rezultate academice bune, să dețină cunoștințe de limba
enegleza nivel B2.
Este indicat să se utilizeze o metodă de cuantificare a criteriilor de selecţie şi astfel să
poată să obţină în final listele cu studenţii aprobaţi şi cei în rezervă aflaţi într-o ierarhie clară şi
transparentă, pe baza unui punctaj.
Criteriile de selecție vor fi : Rezultate academice 20% din punctaj, Scrisoare de motivaţie
20% din punctaj, Interviu care are scopul de a confirma conținutul scrisorii de motivație și de a
evalua atitudinea față de participarea la Scoala de vara 40% din punctaj, Competențe lingvistice
relevante 20% din punctaj.
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NB: Studentii de etnie Romă, cei cu nevoi speciale și cei care provin din familii în care
venitul mediu/membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie vor primi
puncte suplimentare de prioritate, valorând 20% din scorul maxim posibil.
Procedura de contestație: Candidații respinși ca neindeplinind condițiile de eligibilitate pot
contesta acest lucru, aducând argumente în maxim 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.
Analiza contestației se face în 2 etape: prima instanță este la nivelul universității și, în caz de
respingere, a doua instanță este OP (Operatorul de Program) - Agenția Națională pentru Proiecte
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDFEP).
La încheierea operaţiunii de selecţie, se alcătuieşte un proces verbal semnat de toţi
membrii comisiei; rezultatele se afişează conform calendarului de selecție.

Art. 4 Etapele procesului de selecție
Etapa I: 01 februarie 2015 - 25 martie 2015 - depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea
de Inginerie
Etapa II: 26 martie 2015 - interviul de selecţie
Etapa III: 27 martie 2015 – afisarea rezultatelor
Etapa IV: 27 martie 2015 - depunerea contestatiilor la nivelul Facultății de Inginerie
Etapa V: 3 aprilie 2015 - afişarea rezultatelor după rezolvarea contestaţiilor
Etapa VI: 9 aprilie 2015 - depunerea contestatiilor la nivelul ANPCDEFP

Art. 5 Documente aferente procesului de selecție
În urma selecției următoarele documente vor fi anexate la dosarul selectiei:
- Hotarâre Consiliu Facultate pentru înfiinţarea Comisiei de Selecţie;
- Declaraţii de evitare a conflictului de interese pentru membrii comisiei de selecţie (Anexa 3);
- procesul verbal de selecţie al studenţilor şi rezultatele selecţiei; se vor menționa și studenţii
selectaţi şi cei în rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut (vezi Anexa 4);
- listă detaliată a studenților selecționați: nume, prenume, specializare, nivel de sudiu, CNP,
telefon, adresa de e-mail,
- posterul afişat (minim 15 zile) şi alte forme de diseminare a informaţiei;
- Copie după registrul de înregistrare a dosarelor de candidatură.
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Anexe:
Anexa 1. Formular de candidatură
Anexa 2. Formular pentru decizia de constituire a comisiei de selectie
Anexa 3. Declaraţie de evitare a conflictului de interese pentru membrii comisiei de selecţie
Anexa 4. Formular pentru procesul verbal de consemnare a rezultatelor selecţiei
Se vor respecta cerinţele prezentului regulament de selecție, datele de depunere a
documentelor şi utilizarea formularelor standardizate din Anexe.
S.l.dr.ing. Eugen AVRIGEAN
Manager de proiect

Întocmit,
Ioana Andreea MIRCEA
Secretar
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