Cod proiect: CNFIS-FDI-2020-0568
Acțiuni suport pentru sporirea accesului la învățământul superior, reducerea abandonului și creșterea nivelului de incluziune socială

PROCEDURĂ
pentru participarea la Programul de consiliere prin activități de grup
și acordarea de sprijin financiar
1. Programul de consiliere prin activități de grup desfășurate online
1.1. În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0568 – ”Acțiuni suport pentru sporirea accesului la
învățământul superior, reducerea abandonului și creșterea nivelului de incluziune socială”, Centrul
de Consiliere și Orientare în Carieră al UTC-N derulează Programul de consiliere prin activități de
grup desfășurate online cu scopul dezvoltării de abilități cerute de piața muncii, urmărind incluziunea
socială a studenților, în special a celor din medii defavorizate și sub-reprezentați.
1.2. Grupul țintă estimat este de 100 de studenți UTCN (50+50, inclusiv din Centrul Universitar Nord
din Baia Mare și de la toate extensiile universitare).
1.3. În vederea reducerii abandonului universitar și creșterii nivelului de incluziune socială, se oferă
unui grup de 62 de studenți UTCN, participanți în cadrul Programului de consiliere prin activități de
grup desfășurate online, proveniți din familii cu venituri reduse, sprijin financiar în cuantumul a 500
RON/persoană. Pentru a beneficia de acest sprijin, studenții interesați vor îndeplini criteriile
specificate la punctul 2. Acordarea de sprijin financiar pentru un grup de studenți care provin
din familii cu venituri reduse și care participă la programul de consiliere, din cadrul acestei
proceduri.
1.4. Caracteristicile Programului de consiliere prin activități de grup desfășurate online
1.4.1. Activitățile din cadrul Programului de consiliere constau în:
•

Activități de grup de tip prelegere/webinar

•

Activități de grup de tip atelier

•

Activități de dezvoltare personală individualizate, realizate prin mijloace de comunicare
la distanță (email, mesagerie online, etc.)

1.4.2. Perioada de derulare a Programului de consiliere este august – octombrie 2020 și
include 10 săptămâni, pe parcursul cărora studenții UTCN înscriși vor beneficia de o ofertă variată
de activități gândite pentru a susține dezvoltarea lor personală și profesională și adaptarea la cerințele
în schimbare ale pieței muncii.
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1.4.3. Activitățile de consiliere se vor desfășura săptămânal sau bi-săptămânal pe parcursul
celor 10 săptămâni de program.
1.4.4. Tematica activităților va atinge, fără a se limita, subiecte precum:
•

Pregătirea pentru prezentarea la interviu

•

Concepere CV

•

Scrisoare de intenție/scrisoare de recomandare

•

Platforme de recrutare

•

Identitate profesională/alegeri de carieră

•

Valori și competențe cerute pe piața muncii

•

Munca în echipă

•

Așteptările angajatorilor

1.4.5. Activitățile oferite în cadrul Programului vor fi organizate, coordonate, realizate și
facilitate de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UTC-N (OCOC + CCOP-CUNBM)
împreună cu parteneri din piața muncii–reprezentanți a diferitelor companii/instituții.
1.4.6. În contextul măsurilor de reducere a riscului de contagiune cu virusul SARS-CoV-2
activitățile din cadrul Programului de consiliere se vor desfășura exclusiv în mediul online.
1.5. Înscrierea și participarea
1.5.1. Participanții la Programul de consiliere prin activități de grup desfășurate online pot fi
studenți de la oricare din facultățile UTC-N (inclusiv din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, și
de la toate extensiile universitare) de la nivel de studiu licență, masterat sau doctorat. Participarea este
condiționată de înscrierea în prealabil. Studenții care doresc să participe se pot înscrie în program în
următoarele perioade:
•

Prima perioadă de înscriere: 27 iulie – 7 august 2020;

•

A doua perioadă de înscriere (pentru studenții care află cu întârziere despre Programul de
consiliere): 24 august – 4 septembrie 2020.

1.5.2 Pentru înscrierea la Programul de consiliere, studenții vor completa și semna
Formularul de înregistrare în grupul țintă (anexat acestei proceduri) și îl vor transmite prin email
la adresa: office.ococ@ococ.utcluj.ro, până cel târziu la:
•

7 august 2020 pentru prima perioadă de înscriere;

•

4 septembrie 2020 pentru a doua perioadă de înscriere.

De asemenea, pentru finalizarea înscrierii, fiecare student își va crea un cont pe platforma de
consiliere UTC-N – ESCOUNIV. Platforma este disponibilă la adresa www.escouniv.ro sau ca
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aplicație mobile în Play Store și App Store. Prin intermediul platformei ESCOUNIV, studenții
participanți vor ține legătura cu grupul de specialiști, facilitatori și consilieri ce contribuie la
programul de consiliere.

2. Acordarea de sprijin financiar pentru un grup de studenți care provin din
familii cu venituri reduse și care participă la programul de consiliere
2.1. Sprijinul financiar constă în cuantumul a câte 500 RON pentru un grup de 62 de studenți,
selectați din cadrul grupului țintă. Sprijinul financiar este o subcomponentă a Programului de
consiliere prin activități de grup desfășurate online și contribuie la obiectivul reducerii riscului de
excluziune socială a studenților proveniți din medii defavorizate (inclusiv prin reducerea riscului de
abandon universitar).
2.2. Beneficiarii sprijinului financiar
Beneficiarii sunt studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care au depus dosar (solicitare)
de bursă socială la secretariatul facultății în martie 2020 și care fac parte din grupul ţintă al
Programului de consiliere prin activități de grup. Acordarea sprijinului financiar este condiționată
de prezența activă la cel puțin 60% din activitățile de grup propuse în cadrul Programului.
2.3. Modul și perioada de desfășurare
Sprijinul financiar se va acorda doar studenților care participă la programul de consiliere online,
activitatea A 3.1 din proiectul CNFIS-FDI-2020-0568, în perioada august - octombrie 2020.
2.3.1. Orice participant care dorește să solicite sprijinul financiar, va completa și secțiunea
Solicitare pentru acordarea de sprijin financiar din cadrul Formularului de înregistrare în grupul țintă
(anexat acestei proceduri) și va anexa o copie a cărții de identitate. Acestea se vor transmite
scanate/fotografiate la adresa de e-mail: office.ococ@ococ.utcluj.ro în perioadele de înscriere
specificate mai sus.
2.3.2. Evaluarea solicitărilor și selecția studenților cărora li se va acorda sprijinul financiar în
valoare de 500 RON/student va fi făcută de către o comisie formată din 5 membri (dintre care un
student), numită de către directorul de proiect.
2.3.3. Lista studenților beneficiari selectați va fi afișată pe platforma de consiliere
ESCOUNIV www.escouniv.ro/home și pe site-ul www.utcluj.ro/ococ după finalizarea întregului
Program de consiliere prin activități de grup online, dar nu mai târziu de 24 octombrie 2020.
2.3.4. Sprijinul financiar de 500 RON va fi transferat în contul IBAN indicat de fiecare
beneficiar, până la termenul de finalizare a proiectului.
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2.4. Desemnarea beneficiarilor sprijimului financiar
2.4.1. Punctajul (P) de maxim 10 puncte se va calcula doar dacă studentul a participat la cel
puțin 60% dintre activitățile din cadrul Programului de consiliere prin activități de grup desfășurate
online și se va realiza prin însumarea punctelor obținute astfel:
a) Punctaj domiciliu la distanță (PDD) – maxim 1 punct;
b) Punctaj criteriul social (PCS) –maxim 5 puncte;
c) Punctaj situație note (PSN) – maxim 2 puncte;
d) Punctaj participare consiliere (PPC) – maxim 2 puncte.
PDD – se va acorda 1 punct dacă localitatea de domiciliu stabil se află la o distanță de peste 30 km
față de locația de studiu (facultate).
PCS – se va atribui astfel:
student orfan de un părinte
student cu venit net pe membru de familie intre 900-1263 lei
student cu venit net pe membru de familie intre 700-899 lei
student cu venit net pe membru de familie intre 500- 699 lei
student cu venit net pe membru de familie mai mic de 500 lei
student orfan de ambii părinți sau provenit din case de copii sau din plasament familial,
5 pct. cu vârsta sub 26 de ani
PSN- se va calcula ca un punctaj obținut astfel:
1 pct.Media ponderată din anul universitar 2019-2020 este între 7,00 - 7,99
1.5 pct. Media ponderată din anul universitar 2019-2020 este între 8,00 - 8,99
2 pct. - Media ponderată din anul universitar 2019-2020 este între 9,00 - 10,00
PPC- se va calcula ca un punctaj obținut astfel:
pentru participarea la 60% dintre activitățile din cadrul Programului de consiliere prin
1 pct.activități de grup desfășurate online
pentru participarea la TOATE activităţile din cadrul Programului de consiliere prin
2 pct. activități de grup desfășurate online
1 pct.1 pct. 2 pct. 3 pct. 4 pct. -

2.4.2. Departajarea în caz de egalitate se va face după următoarele criterii:
- criteriul 1 este venitul net pe membru de familie;
- criteriul 2 este media din anul universitar 2019-2020.
Certificarea venitului net pe membru de familie și a mediei ponderate a notelor din anul
universitar 2019-2020 se va face de către secretariatul facultății, pe baza actelor depuse la dosarul de
solicitare bursă socială din martie 2020, respectiv pe baza rezultatelor obţinute la activităţile didactice
în anul universitar 2019-2020.
Responsabilitatea cu privire la plata sprijinului financiar pentru cei 62 de studenți revine
serviciului contabilitate, administratorului financiar al proiectului și coordonatorului de proiect.
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2.5. Informarea participanților
Prezenta procedură va fi publicată pe platforma de consiliere ESCOUNIV www.escouniv.ro/home și
pe site-ul www.utcluj.ro/ococ.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezenta procedură cu condiția de a publica
respectivele modificări pe ESCOUNIV www.escouniv.ro/home și pe site-ul www.utcluj.ro/ococ.
Modificarea își produce efectele de la data publicării informațiilor și afișării lor pe pagina de internet
menționată anterior.
Dacă utilizatorii încălcă buna funcționare a procedurii de acordare a sprijinului financiar sau încearcă
fraudarea acesteia și actul este demonstrat, organizatorul își rezervă dreptul să descalifice
participanții, fără drept de apel.
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Anexa 1
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ÎN GRUPUL ŢINTĂ
Subsemnatul(a),___________________________________________, student/masterand/doctorand
la specializarea______________________ anul de studiu:______ facultatea___________________,
CNP_________________________, CI seria____, nr.________________, cu domiciliul în
localitatea _____________________________, str.______________________________________,
nr._______, tel.:________________, adresa e-mail:______________________________________
doresc să mă înregistrez în grupul țintă care participă la Programul de consiliere prin activități de
grup desfăşurate online, pe baza criteriilor din Procedura pentru participarea la Programul de
consiliere prin activități de grup și acordarea de sprijin financiar, în cadrul proiectul CNFIS-FDI2020-0568 al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
Semnătura _______________
Data ________________

ACORD
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul(a),........................................................................................................,
CNP. ................................................
având calitatea de student UTCN şi participant în cadrul grupului țintă al proiectului: Acțiuni suport pentru sporirea accesului la
învățământul superior, reducerea abandonului și creșterea nivelului de incluziune socială CNFIS-FDI-2020-0568, declar prin
prezenta că am luat la cunoștință că participarea mea în cadrul proiectului menționat presupune procesarea datelor mele personale
cuprinse în prezentul ”Formular de înregistrare în grupul țintă”, acestea urmând a fi utilizate în cadrul activităților cuprinse în proiect
și cu scopurile declarate de atingere a obiectivelor acestuia, respectiv de îndeplinire a obligațiilor de raportare impuse. Procesarea va
respecta cerințele impuse în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor), precum și cerințele de prelucrare/arhivare a datelor conform normelor legale incidente. Datele vor fi
menținute la nivelul Universității Tehnice din Cluj-Napoca conform Nomenclatorului Arhivistic la instituției.
Declar ca am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UR 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care
subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la
restricționarea procesării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul de adresare a unei solicitări
Agenției Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal din România (www.dataprotection.ro/) în conformitate
cu prevederile legale în vigoare
Semnătura _______________
Data ________________
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SOLICITARE
pentru acordarea de sprijin financiar
(Sunt eligibili doar studenții cu dosar (solicitare) de bursă socială depus la secretariatul facultății în martie 2020
şi care au participat la cel puţin 60% din activităţile Programului de consiliere online prin activităţi de grup)

Subsemnatul(a),___________________________________________, student/masterand/doctorand
la specializarea______________________ anul de studii ________ facultatea__________________,
CNP_________________________, CI seria____, nr.________________, cu domiciliul în
localitatea _____________________________, str.____________________________________,
nr._______, tel.:________________, adresa e-mail:_______________________________________
vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea sprijinului financiar pentru studenții care provin din familii
cu venituri reduse și care participă la programul de consiliere, pe baza criteriilor din Procedura pentru
participarea la Programul de consiliere prin activități de grup și acordarea de sprijin financiar, în
cadrul proiectul CNFIS-FDI-2020-0568 al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
Sunt marcate cu X criteriile pe care le îndeplinesc (în coloana gri):
DA

NU

Am dosar de bursă socială depus la secretariatul facultății în martie 2020
Criteriu domiciliu la distanță:
localitatea de domiciliu stabil se află la o distanță de peste 30 km față de facultatea
la care studentul studiază
Criterii sociale:
1 pct.
student orfan de un părinte
1 pct.
student cu venit net pe membru de familie între 900-1263 lei
2 pct.
student cu venit net pe membru de familie între 700-899 lei
3 pct.
student cu venit net pe membru de familie între 500- 699 lei
4 pct.
student cu venit net pe membru de familie mai mic de 500 lei
student orfan de ambii părinți sau provenit din case de copii sau din plasament
5 pct.
familial, cu vârsta sub 26 de ani
Criterii situație note:
1 pct.
Media ponderată din anul universitar 2019-2020 este între 7,00 - 7,99
1,5 pct. Media ponderată din anul universitar 2019-2020 este între 8,00 - 8,99
2 pct.
Media ponderată din anul universitar 2019-2020 este între 9,00 - 10,00
Criterii participare consiliere:
pentru participarea la 60% dintre activitățile din cadrul Programului de consiliere
1 pct.
prin activități de grup desfășurate online
pentru participarea la TOATE activitățile din cadrul Programului de consiliere
2 pct.
prin activități de grup desfășurate online
1 pct.

Subsemnatul(a),________________________________________, declar că informațiile furnizate
sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita,
în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg
că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data _________________

Semnătura _________________
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