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Dragi studenţi, 
 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Facultatea de Ştiinţe Exacte şi 
Inginereşti a câştigat un proiect în cadrul schemei de granturi necompetitive pentru universităţi din 
cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar „ROSE”, intitulat Dezvoltare, afirmare, 
reuşită la începutul studenţiei (DARIS).  

Proiectul se adresează studenţilor din anul I de la Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, 
specializările Informatică, Informatică în limba engleză, Măsurători terestre şi cadastru, Ingineria 
mediului, Electronică aplicată, Inginerie Urbană şi dezvoltare regională  şi îşi propune să contribuie 
la creşterea gradului de retenţie a studenţilor cu risc ridicat de abandon. 

Obiectivul general al proiectului propus, alături de obiectivele sale specifice sunt în acord cu 
obiectivul principal al Schemei de granturi pentru universităţi (SGU) şi vizează, pe de o parte, 
sprijinirea studenţilor aflaţi în situaţia de risc de abandon, în special a tinerilor proveniţi din grupuri 
dezavantajate (prin programe remediale şi activităţi de tutorat), dezvoltarea personală şi formarea 
unor abilităţi academice (prin activităţile de consiliere şi orientare în carieră), iar pe de altă parte, 
creşterea atractivităţii specializărilor gestionate de Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti prin 
activități specifice care vor contribui la motivarea tinerilor din grupul ţintă şi la creşterea 
ataşamentului faţă de specializarea aleasă. 

Calendarul selecţiei este următorul: 
- depunerea dosarului de înscriere în grupul ţintă: 1.11 -  15.11.2021; 
- anunţarea rezultatelor preliminarii: 16.11.2021; 
- depunerea contestaţiilor: 16.11.2021; 
- anunţarea rezultatelor finale: 17.11.2021. 
Înscrierea în grupul ţintă se va face în baza unui dosar de înscriere care va conţine: 
- formularul de înscriere în grupul ţintă, semnat şi datat (în original) (Anexa 1 la 

Metodologia de selecţie grup ţintă); 
- carte de identitate (copie); 
- declaraţie de consimţământ privind utilizarea datelor personale, semnată şi datată (în 

original) (Anexa 2 la Metodologia de selecţie grup ţintă); 
- declaraţia pe propria răspundere privind apartenenţa la unul din grupurile defavorizate 

eligibile, semnată şi datată (în original) (Anexa 3 la Metodologia de selecţie grup ţintă) 
şi documentele justificative. 

Metodologia de selecţie grup ţintă este disponibilă pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi 
Inginereşti (http://stiinteexacte.uab.ro), secţiunea Info Studenți_Alte informații_Proiecte, Proiect 
ROSE: Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (https://uab.ro/facultate/1-facultatea-de-
stiinte-exacte-si-ingineresti/postari/365-fsei-proiecte). 

Anexele 1,  2, 3  la Metodologia de selecţie grup ţintă se vor descărca de pe site. 
Dosarele de înregistrare în grupul ţintă vor fi trimise pe adresa de e_mail  

getagligor@yahoo.com, la doamna Georgeta GLIGOR sau vor fi încărcate pe clasa de Teams 
aferentă proiectului. 
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