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METODOLOGIE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ 

 

 

CAPITOLUL 1. Cadrul general 

 

Prezenta metodologie de selecţie a grupului ţintă este elaborată în vederea implementării 

proiectului „Creşterea ratei de retenţie a studenţilor din primul an universitar de la Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi” – StudPerformed, finanţat prin 

proiectul privind învăţământul secundar(ROSE), schema de granturi necompetitive pentru universităţi, 

beneficiar:Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

Metodologia de selecţie a grupului ţintă este elaborată în conformitate cu obiectivele ROSE, 

strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi şi a Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea şi remedierea fenomenului deabandon 

a studiilor universitare de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea “Dunărea de Jos” din 

Galaţi prin integrarea în programe remediale a unui număr de 150 destudenţi, aflaţi în situaţia de risc 

de abandon şi prin implementarea unui program decoaching,dezvoltare personală; îndrumare şi sprijin 

(tutorat), consiliere profesională şi orientare în carieră pentru aceeaşi colectivitate de studenţi. 

 

CAPITOLUL 2. Grupul ţintă 

 

Art. 1. Grupul ţintă (GT) estimat al proiectului este de 150 studenţi dinanul I, învăţământ 

delicenţă, de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din 

Galaţi. Repartizarea GT pe durata celor doi ani de implementare ai proiectului va fi: 75 de studenţi 

înanul I din anul universitar 2019 - 2020 şi respectiv 75 de studenţii în anul I din anul universitar 2020 

-2021. 

 

CAPITOLUL 3. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă 

 

Art. 2. În vederea desfăşurării procesului de selecţie a grupului ţintă, va fi constituită ocomisiede 

selecţie, formată din: 

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Petronel Cristian MOISESCU  

Membri: Conf. univ.dr. Dana LucicaCIOCOIU  

Lect.univ.dr. Vasile CatalinSAVU 

Asist. univ.dr.Florentina CRISTEA  

         Conf.univ.dr. Carmen PARVU 

         Alina PACULARU 
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Secretar comisie: Lect.dr. Aurelian GHEORGHIU 

 

Art. 3. Recrutare. Comisia desemnatǎ va prezenta studenţilor din anul I ai FEFS Galaţi 

informaţiile cu privire la activităţile, rezultatele proiectului şi avantajele participării la proiect. În 

cadrul acestor sesiuni se va proceda la motivarea studenţilor pentru înscrierea la activităţile proiectului 

precum şi la distribuirea Formularului de înscrierea în proiect. 

 

Criteriile de selecţie ce vor fi avute în vedere sunt în conformitate cu obiectivele ROSE, strategia 

de dezvoltare instituţionalǎ a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi şi a Facultatea de Educaţie 

Fizică şi Sport, dupǎ cum urmeazǎ: 

- sunt studenţi in anul I la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 

- au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat; 

- aparţin grupurilor socio-economice defavorizate, cum sunt: provin din familii cu venituri 

mici; provin din mediul rural; sunt orfani de unul sau de ambii părinţi; provin de la centre de 

plasament, orfelinate, alte instituţii similare; sau sunt de etnie romă; 

- studenţii declaraţi repetenţi în anul universitar 2018-2019; 

- dupǎ prima sesiune de evaluare din semestrul 1, anul 1 de studiu, au mai mult de douǎ 

restanţe. 

 

Criteriile menţionate NU SUNT EXCLUSIVE, de activitǎţile proiectului putând beneficia 

TOŢI STUDENŢII ANULUI I AI FACULTǍŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. De 

asemenea, înurma experienţei dobândite prin derularea proiectului pot fi introduse noi criterii care sǎ 

rǎspundǎ necesitǎţilor constatate. 

Pentru recrutarea studenţilor vor fi demarate mai multe tipuri de acţiuni: 

- prezentarea proiectului - activităţile, rezultatele proiectului şi avantajele participării la acesta 

în cadrul unor întâlniri cu studenţii anului I; 

- promovarea proiectului pe site-ul FEFS; 

- contactarea pe mail şi telefonicǎ a potenţialilor beneficiari respectiv informarea asupra 

serviciilor oferite în cadrul proiectului. 

 

Art. 4. Dosarul de selecţie. În vederea înscrierii în procesul de selecţie a grupului ţintă,candidaţii vor 

depune un dosar individual care va conţine: 

- Formularului de înscrierea în proiect; 

- Copie după cartea de identitate. Persoanele care şi-au schimbat numele vor depune şi copii 

după certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie; 

- adeverinţă care probează că este înmatriculat în anul 1 de studii, Facultatea de Educaţie Fizică 

şi Sport, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi; 

- alte documente doveditoare necesare: ex. declaraţie de venituri, certificat medical,dovezi 

privind apartenenţa la anumite grupuri, dovezi privind situaţia şcolarǎ etc. 
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Depunerea dosarului se va realiza personal la sediul secretariatului proiectului, iar acesta va fi 

înregistrat corespunzǎtor în registrul de evidenţǎ al candidaţilor pentru grupul ţintǎ. 

 

Art. 5. Selecţia. 

 

Procesul de selecţie a grupului ţintă se va realiza în baza prezentei metodologii şi cuprinde două etape: 

 

1. Etapa administrativă. 

Etapa de verificare administrativă vizează componenţa setului de documente care probează 

calitatea de eligibil pentru înscrierea în grupul ţintă. În cadrul acestei etape se va verifica existenţa 

fiecărui document din dosarul de selecţie. 

Caracteristicile analizate în etapa de verificare administrativă sunt cel puţin următoarele: 

- dosarul de grup ţintă este complet şi integrează toate documentele solicitate prin metodologia 

de selecţie; 

- toate documentele sunt asumate prin semnaturǎ de către candidatul la înscrierea în grupul ţintă; 

- toate documentele sunt în perioada de valabilitate la momentul depunerii dosarelor; 

 

În situaţia în care la una din caractertisticile analizate se va obţine NU, persoana respectivă este 

descalificată şi nu va fi admisă în etapa de verificare tehnică. Prin secretariatul proiectului, candidatul 

va fi contactat în vederea comunicǎrii deciziei precum şi pentru a fi informat privind posibilitatea 

completǎrii / actualizǎrii dosarului de candidat cu participarea la o sesiune de selecţie ulterioarǎ. 

 

2. Etapa tehnică. 

Etapa de verificare tehnică va integra 5 categorii de criterii, după cum urmează: 

- studenti in anul 1 la FEFS(10 puncte); 

- studenţi in anul 1 la FEFS, cu media la examenul de bacalaureat: maxim: 40 de puncte. 

(între nota 6şi 6,25: 40 de puncte; între 6.26 şi 6.50:30 puncte; între 6,51 şi 6.75: 20 de puncte, 6.76 

şi 7: 10 puncte); 

- studenţi in anul 1 la FEFS, cu probleme medicale - persoane cu dizabilităţi sau boli cronice 

(certificate prin documente emise de organisme abilitate): 10 puncte; 

- studenti in anul 1 la FEFS cu urmatoarele caracteristici socio-economice – studenţi care 

provin din familii cu venituri mici (se va lua în calculeligibilitatea pentru obţinerea bursei sociale 

ca prag al veniturilor, conform regulamentelor în vigoare) 10 puncte; studenţi care provin din 

mediul rural (conform informaţiilor din cartea de identitate): 10 puncte; orfani de unul sau de ambii 

părinţi (pe baza documentelor sau a declaraţiei pe propria rǎspundere): 10 puncte; provin de la 

centre de plasament, orfelinate, alte instituţii similare (pe baza documentelor sau a declaraţiei pe 

propria rǎspundere): 10 puncte; persoane de etnie romă: 10 puncte. 
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- studenţi in anul 1 la FEFS cu situaţia şcolară, după cum urmează:studenţi cu mai mult de 2 

restanţe după prima sesiune de examene din anul 1de studiu de la FEFS (conform situaţiei privind 

rezultatele la examene): 10 puncte; studenţii declaraţi repetenţi în anul universitar 2018-2019: 10 

puncte. 

Art. 6. Verificarea şi evaluarea dosarelor.În etapa de verificare tehnică, pentru fiecare dosar 

analizat se va completa o grilă de punctaj, care ulterior va fi depusǎ la dosarul candidatului. Formatul 

grilei de punctaj este anexat prezentei metodologii de selecţie (Anexa 1). Nu există punctaj minim 

prag, selecţia fiind realizatǎ în ordinea descrescătoare a punctajelor, în conformitate cu criteriile 

stabilite. 

 

Grilele de punctaj ale candidaţilor sunt asumate prin semnaturǎ de către toţi membrii comisiei de 

selecţie. După fiecare etapă de verificare tehnică se va realiza o decizie de aprobare a dosarelor de grup 

ţintă (Anexa 2). Aceasta va fi comunicatǎ candidaţilor prin intermediul adreselor de mail şi afişatǎ la 

un loc accesibil pentru candidaţi. Deciziile vor fi înaintate echipei de implementare în vederea 

integrării persoanelor selectate în fluxul activităţilor proiectului. 

 

Art. 7. Contestaţii. Rezultateleselecţiei pot fi contestatede către studenţii-candidaţi care nuau 

fost incluşi în grupul ţintă după finalizarea selecţiei, prin depunerea unei contestaţii la sediul 

proiectului (Anexa 3). Procedura de contestaţii presupune realizarea unei noi comisii de selecţie, 

alcătuită din alte persoane decât cele care au evaluat iniţial dosarul, precum şi reluarea procedurii de 

verificare administrativă şi tehnică. În cadrul comisiilor de contestaţii, directorul de grant nu va mai fi 

preşedintele comisiei. Procedura de contestaţii presupune reluarea procesului de verificare în 

conformitate cu prevederile metodologiei de selecţie. 

 

Art. 8. Participarea în cadrul proiectului.Participarea la activităţileproiectului se va 

realizamodular, astfel că un student ce aparţine grupului ţintă poate participa la toate activităţile 

proiectului. Un student poate alege la ce activităţi va participa. Acesta poate participa la una, două sau 

toate activităţile, însă decizia este a acestuia, în funcţie de propriile nevoi şi aspiraţii. Deciziile privind 

implicarea sau neimplicarea în anumite activitǎţi ale proiectului vor fi comunicate de cǎtre membrii 

grupului cǎtre echipa de implementare prin intermediul Tutorilor. Grupul ţintă va beneficia de 

informaţii despre toate activităţile şi va decide la care va participa. 

 

Art. 9. Actualizarea metodologiei de selecţie. Prezenta metodologie poate 

ficompletatǎ/actualizatǎîn funcţie de evoluţia activitǎţilor proiectului şi de modul în care indicatorii 

proiectului pot fi îndepliniţi pe durata proiectului. 
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ANEXA 1. 

 

 

Grila de punctaj obţinut în etapa de verificare tehnică 

 

Nume şi prenume CNP 

  

  

Criteriu Detaliere acordare punctaj Punctaj 

obţinut 

1. Calitatea de student 10 puncte  

2. Media la examenul de bacalaureat între nota 6 şi 6,25: 40 de puncte  

între 6.26 şi 6.50: 30 puncte  

între 6,51 şi 6.75: 20 de puncte  

între 6.76 şi 7: 10 puncte  

3. Studenţi cu probleme medicale – persoane cu dizabilităţi 

sau boli cronice 
10 puncte  

4.  Situaţia socio - economică   

4.1 Studenţi care provin din familii cu venituri mici (se va lua 
în calcul eligibilitatea pentru obţinerea bursei sociale ca 

prag al veniturilor)  

10 puncte  

4.2  Studenţi care provin din mediul rural 10 puncte  

4.3  Studenţi orfani de unul sau de ambii părinţi 10 puncte  

4.4 Studenţi care provin de la centre de plasament, orfelinate, 

alte instituţii similare 
10 puncte  

4.5 Studenţi de etnie romă 10 puncte  

5. Studenţi cu mai mult de 2 restanţe după prima sesiune de 
examen 

10 puncte  

6. Studenţii declaraţi repetenţi în anul universitar 2018-2019 10 puncte  

 TOTAL  

 

 

Comisia de selecţie 

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Petronel Cristian MOISESCU  

Membri: Confuniv.dr. Dana LucicaCIOCOIU  

Conf.univ.dr. Vasile CatalinSAVU 

Confuniv.drFlorentina CRISTEA  

Conf.univ.dr. Carmen PARVU 

         Alina PACULARU 

Secretar comisie: Lect.dr. Aurelian GHEORGHIU 
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ANEXA 2. 

 

Decizie de aprobare a dosarelor de grup ţintă 

 

În urma aplicării grilei de punctaj din etapa de verificare tehnică, anexată prezentei decizii, 

următorii studenţi sunt incluşi în grupul ţintă al Proiectului ROSE„Creşterea ratei de retenţie a 

studenţilor din primul an universitar de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea 

“Dunărea de Jos” din Galaţi” – StudPerformed 

 

 

Nr.crt. Nume şi prenume CNP 
Grup ţintă 

DA Nu 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

 

Data …………………….. 

 

 

Comisia de selecţie 

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Petronel Cristian MOISESCU  

Membri: Confuniv.dr. Dana LucicaCIOCOIU  

Conf.univ.dr. Vasile CatalinSAVU 

Confuniv.drFlorentina CRISTEA  

Conf.univ.dr. Carmen PARVU 

         Alina PACULARU 

Secretar comisie: Lect.dr. Aurelian GHEORGHIU 
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ANEXA 3.  

 

 

Formular contestaţie punctaj acordat 

 

 

 

Contestaţie 

 

 

Subsemnatul/a, ________________________________________, identificat/ă cu cartea de 

identitate seria __________, nr. ____________, CNP ________________________, contest rezultatul 

selecţiei grupului ţintă în cadrul proiectului „Creşterea ratei de retenţie a studenţilor din primul an 

universitar de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea “Dunărea de Jos” din 

Galaţi” – StudPerformedşi solicitrecalcularea acestuia. 

 

 

 

Data,  

 

 

Semnătura, 


