
Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP) – cod proiect 132253 

DECIZIE 

Cu privire la/pentru procesul de selecție al primului calup de grup țintă 

Subsemnatul, Conf. Univ. Dr. Adrian-Gabriel Corpădean, manager de proiect, 

având în vedere următoarele aspecte: 

- au existat practici neunitare privind solicitarea de documente în completarea dosarului de înscriere, după cum 

urmează: 

Facultatea de Teatru și Film a solicitat – în consecință respectivele persoane au fost declarate eligibile și au fost admise 

în grupul țintă 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a solicitat – în consecință respectivele persoane au fost declarate eligibile și au fost 

admise în grupul țintă 

Facultatea de Studii Europene nu a solicitat - în consecință respectivele persoane nu au fost declarate eligibile și nu 

au fost admise în grupul țintă 

- Procedura de recrutare și selecție a grupului țintă nu specifică posibilitatea de completare a dosarului de înscriere, 

dar nici nu o interzice în mod explicit;  

- putem presupune că atunci când studenții au trimis documentele pentru înscrierea în proiect au arătat intenția 

reală de a participa și de a fi în grupul țintă; 

decid următoarele: 

 prelungirea termenului de afișare a rezultatelor finale de selecție a grupului țintă,

 prelungirea termenului de depunere a contestațiilor,

 respectiv prelungirea termenului de soluționare a contestațiilor cu câte 2 zile, după cum urmează:

Varianta inițială Varianta modificată 

10 februarie – publicarea rezultatelor, ora 16:00 12 februarie – publicarea rezultatelor, ora 16:00 

11 februarie și 12 februarie – perioadă de contestații 15 februarie și 16 februarie – perioadă de contestații 

15 februarie – soluționarea contestațiilor și publicarea 
unei liste finale, ora 16:00 

17 februarie – soluționarea contestațiilor și publicarea 
unei liste finale, ora 16:00 
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Astfel, vor fi solicitate documentele lipsă și completat dosarul de înscriere în măsura în care persoane în cauză le trimit 

până în data de 12.02.2021, ora 12.00. Expertul de grup țintă de la Facultatea de Studii Europene va solicita prin email 

și sms completarea dosarului de înscriere cu menționarea explicită a documentelor lipsă. 

Listele deja publicate și neconforme vor rămâne publice în continuare, până la clarificarea eligibilității persoanelor 

declarate inițial neconforme din cauza lipsei unor documente din dosarul de înscriere. 

Ulterior, se vor republica și se vor anunța studenții a căror situație de eligibilitate s-a modificat ca urmare a faptului 

că s-a solicitat completarea dosarului de înscriere de la persoanele care nu le-au trimis inițial. 

Conf. Univ. Dr. Adrian-Gabriel Corpădean, 

Manager de proiect 

Data: 11.02.2021 
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