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Anunț selecție grup-țintă și documente-suport 
- septembrie 2021 

 
 

 
În cadrul proiectului „Educație și competențe prin stagii de 

practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică”, 

proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, ID proiect: 

POCU/626/6/13/132662, beneficiar - Facultatea de Drept din cadrul 

Universității din Craiova, partener - Baroul Dolj, va avea loc selecția 

grupului-țintă potrivit următorului program: 

1) 21 septembrie – 1 octombrie 2021 – perioada de depunere a 

documentelor-suport; 

2) 2-3 octombrie 2021 – analiza documentelor-suport potrivit 

Metodologiei de selecție și afișarea listei cu studenții selectați; 

3) 4 octombrie 2021 – depunere contestații de către studenții 

care nu au fost selectați;  

4) 5 octombrie 2021 – soluționare contestații și afișare listă 

finală a studenților selectați pentru a face parte din grupul-țintă al 

proiectului. 

 

Din grupul-țintă, așa cum a fost stabilit prin proiect, vor face 

parte minimum 324 de studenți, care vor fi selectați anual (în fiecare 

an de implementare a proiectului), astfel: 
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- etapa 1: în perioada septembrie-octombrie 2020 vor fi selectați 

maximum 198 de studenți (reprezentând 18 grupe x 11 

studenți); 

- etapa a 2-a: în perioada septembrie-octombrie 2021 vor fi 

selectați maximum 198 de studenți (reprezentând 18 grupe x 

11 studenți). 

 

Locurile disponibile în cadrul proiectului de practică sunt repartizate 

astfel: 

 Licență Drept zi (învățământ cu frecvență): 66; 

 Licență Administrație publică: 44; 

 Licență Drept frecvență redusă: 44; 

 Master: 44. 

 

*** Din totalul membrilor grupului-țintă, 10% din locuri sunt 

alocate, potrivit proiectului, studenților provenind din mediul rural 

(cei care au domiciliul sau reședința în mediul rural) și studenților de 

etnie romă. 

 

Documente-suport 

Studenții trebuie să completeze olograf (cu stilou/pix), să dateze, 

să semneze și să transmită scanat (la adresa de email: 

proiect.practica.drept.2020@gmail.com) următoarele documente, într-

un singur fișier în format pdf, în ordinea de mai jos: 

mailto:proiect.practica.drept.2020@gmail.com
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 Formular de înregistrare individuală a participanților la 

operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (potrivit 

Anexei 8); 

 Cerere de înscriere în grupul-țintă (potrivit Anexei 1); 

 Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal 

(potrivit Anexei 2);  

 Declarație privind evitarea dublei finanțări (potrivit Anexei 

3); 

 Formular centralizator date student (potrivit Anexei 4); 

 Declarație de angajament privind participarea la A3.6. 

(potrivit Anexei 5); 

 Declarație de angajament privind participarea la A6.2. 

(potrivit Anexei 6); 

 Copie după cartea de identitate; 

 Copie după permisul de ședere temporară în România (doar 

pentru studenții străini). 

 

În situația în care vor fi mai mulți studenți ce vor aplica pentru 

înscrierea în grupul-țintă decât numărul total de locuri prevăzut în proiect 

pentru grupul-țintă, se vor avea în vedere următoarele criterii de departajare, 

în această ordine: 

1. anul de studiu, prioritate având studenții din anul IV licență 

(pentru domeniul Drept), anul III licență (pentru domeniul 

Administrație publică), anul I master Drept și anul II master 

Științe Administrative; 

2. data depunerii dosarului complet de înregistrare în grupul-

țintă; 
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3. promovarea tuturor examenelor din anii de studii anteriori 

(studenții integraliști vor avea prioritate); 

4. media anului de studiu anterior; 

5. studentul provine din mediul rural (are domiciliul/reședința în 

mediul rural) sau este de etnie romă. 

 

Persoanele declarate admise în urma procedurii de selecție vor aduce 

documentele-suport în original echipei proiectului, pentru arhivare, la prima 

întâlnire de lucru pe care o vor avea cu tutorii. 

Un student admis în grupul-țintă va putea părăsi activitățile 

proiectului/va putea ieși din grupul-țintă dacă notifică cu cel puțin o lună 

înainte, în scris, echipa proiectului în acest sens. Retragerea din proiect 

înainte de finalizarea acestuia îl va obliga pe student să restituie 

bursa/premiile primite pe durata derulării proiectului. 

La finalul anului de practică se vor acorda 100 de burse (în perioada 

iunie-august 2022), potrivit metodologiei de acordare a burselor. Cuantumul 

unei burse va fi de 1.500 lei iar aceasta se va acorda o singură dată. 

 

 

Echipa de implementare a proiectului POCU/626/6/13/132662 

 

 
 


