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METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA ŞI 
 SELECŢIA ONLINE A STUDENŢILOR 

 
1. Procesul de organizare a şi desfăşurare a procedurilor de selecţie a studenţilor în vederea 

înscrierii în grupul țintă al proiectului „Stagii de practică și activități de orientare 

profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare 

Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)” are la bază 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Regulamentelor privind organizarea şi 

desfăşurarea programelor de studii universitare de licenţă aprobate de Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, dispoziţiilor specifice prevăzute în Ghidul Aplicantului pentru 

proiectul POCU, precum şi condiţiilor specificate în contractul de finanţare al proiectului. 

2. Potrivit Hotărârii nr. 01/20.01.2021 a Consiliului de Adminstraţie al Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti, și a Hotărârii nr. 1/27.01.2021 cu privire la aprobarea de către 

Senatul Academiei de Studii Economice din București a modalității de organizare și 

desfășurare a activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București 

pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021, activitatea didactică în semestrul al 

doilea din anul universitar 2020-2021 se va desfăşura integral online. La fel se va desfășura 

în această perioadă şi activitatea în cadrul proiectului „Stagii de practică și activități de 

orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare 

Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)”, drept pentru care 

se elaborează prezenta metodologie de recrutare şi selecţie a Grupului Ţintă (GT) al 

proiectului. 

3. Prezenta metodologie este valabilă pe perioada stării de alertă şi a menţinerii restricţiilor 

cu privire la prezența fizică a studenţilor la activitățile profesionale prevăzute în planul de 

învățământ al formațiilor de studii din cadrul cărora aceștia fac parte. 

4. În cadrul proiectului BREIT pot participa la procesul de selecţie studenţii din anul al doilea, 

ciclul de studiu licenţă, din anul universitar 2020-2021, ai Facultăţilor Business şi Turism 

(BT) – program de studiu Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie 

şi managementul calităţii (cu predare în limba română şi engleză) şi Relaţii Economice 

Internaţionale (REI) – program de studiu Economie și afaceri internaționale, respectiv 

Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti. Grupul ţintă va fi format din minimum 85 de studenţi de la fiecare 

facultate. 

5. Membrii GT vor participa la cel puţin o şedinţă de informare, consiliere şi orientare în 

carieră, la şedinţe de consiliere de grup, workshopuri, stagii de practică.Toate activităţile 

vor fi aduse la cunoştinţa membrilor GT în timp util, pe parcursul implementării 

proiectului, utilizând pagina de Internet/ Facebook a proiectului).  
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6. Înscrierea candidaţilor în cadrul proiectului BREIT va fi realizată de două comisii formate 

din câte 3 membri (câte una pentru fiecare program de studii universitare) ai echipei de 

implementare a proiectului: 

7. Informarea studenţilor despre posibilitatea de înscriere în Grupul Ţintă al 
proiectului se va face prin mijloace electronice de comunicare (e-mail instituțional şi/sau 
pagina de Internet/ Facebook a proiectului). 

8. Pentru finalizarea înscrierii online este necesar acordul explicit al studentului. În 
acest sens, studentul va completa: 

a. Formular de înscriere în Grupul Ţintă (anexa 1) 
b. Declaraţie consimţământ prelucrare date personale (anexa 2) 
c. Situaţia şcolară a semestrelor finalizate (se va prelua de la secretariat de către 

Comisia de Înscriere) 
d. Scrisoare de motivare a intenţiei de a face parte din GT 
e. CV în format Europass. 
Dosarul de candidatură pentru a face parte din Grupul Ţintă va conţine, pe lângă 

anexele 1 şi 2, copie CI student, adeverinţă care să ateste calitatea de student în anul al 
doilea ciclul de studii licență, fie al Facultăţii BT, fie al Facultăţii REI. 

9. Toate dosarele de GT vor fi arhivate electronic. 
10. Comisia de selecţie va verifica componenţa dosarului electronic şi corectitudinea 

completării lui și va stabili ordinea ierarhică a studenților eligibili în funcție de 
următoarele criterii: 

- media ponderată a anului 1 de studiu, ciclul licență (50%) 
- calitatea scrisorii de motivare a intenției de participare la grupul țintă al proiectului 

(50%) 
11. Grupul Ţintă eligibil include exclusiv studenţi care au domiciliul sau reşedinţa 

legală în România, în Regiunile NE, SE, Sud Muntenia, SV-Oltenia, Vest, Nord-Vest şi 
Centru, înmatriculați în anul al doilea de studii ciclul licenţă din cadrul Facultăţilor 
Business şi Turism – program de studiu Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, 
merceologie şi managementul calităţii (cu predare în limba română şi engleză) şi Relaţii 
Economice Internaţionale – program de studiu Economie și afaceri internaționale, 
respectiv Economie și afaceri internaționale (în limba engleză).  

12. Criteriile menţionate nu sunt exclusive, de unele dintre activităţile proiectului 
putând beneficia toţi studenţii din anul al doilea ciclul de studii licență al facultăţilor 
menţionate. 

13. Înscrierea în procesul de selecţie a studenţilor beneficiari în cadrul proiectului 
BREIT confirmă acceptarea integrală, din partea aplicanţilor, a tuturor prevederilor 
prezentei metodologii. 

14. Prezenta metodologie a fost elaborată de echipa de implementare a proiectului 
BREIT şi este valabilă începând cu 01.02.2021.  
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15. Prezenta metodologie poate fi completată în funcţie de necesităţile reale care 
decurg din implementarea proiectului. 

 
Manager proiect, 

Prof. univ. dr. Dumitru Miron 
 
 

Echipa de implementare, 
........................... 

............................ 
 

 


