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1. SCOP 

 

 Procedura stabilește modalitatea de acordare a burselor, în valoare de 200 lei, care se 

vor acorda membrilor GT  ai proiectului “Soluții de facilitare a programelor de învățare la locul de 

muncă și stagiilor de practică pentru elevi în calificări din sectoare economice cu potențial 

competitiv practic”, POCU/633/6/14/130745, care au participat pe întreaga durată de patru 

săptămâni la stagiile de pregatire practică și le-au finalizat cu succes. Acordarea burselor este 

justificată și motivată de necesitatea recompensarii participanților care și-au dat interesul în 

activitatea de practică, dobândind competențele și abilitațile necesare pentru integrare pe piața 

muncii. 

 

2. OBIECTIVELE PROCEDURII 

 

• Asigurarea transparenței în procesul de acordare a burselor; 

• Respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării; 

• Realizarea unui proces de acordare a burselor obiectiv, pe criterii clar definite. 

 

3. GLOSAR DE TERMENI 

 

Autoritatea  

de Management 

/AMPOCU 

structură organizatorică care are responsabilitatea managementului, 

gestionării şi implementării asistenței financiare din instrumente 

structurale ale Uniunii Europene pentru Programul Operațional Capital 

Uman în cadrul perioadei de programare 2014 – 2020. 

Organism Intermediar / 

OIPOCUMEN 

 „organism intermediar” înseamnă orice organism public sau privat care 

acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de 

certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități 

în raport cu operațiunile implementate de beneficiari. 

Contract de finanțare contract încheiat între AMPOCU/OIPOCUMEN responsabil şi beneficiar 

prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile privind finanţarea şi 

implementarea unei operaţiuni selectate în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

Proiect un grup de activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă logică, pentru 

a atinge un set de obiective prestabilite, formulate într-o perioada de 

timp şi buget definite. 

Obiectivul 

general 

reprezintă rezultatul final al proiectului, ce indică modul în care proiectul 

va genera un efect pozitiv pe termen lung. 

Obiective reprezintă rezultate scontate, intermediare în atingerea obiectivului 
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specifice general al proiectului. Sunt ţinte de atins ce conduc la beneficii pentru 

rupul/grupurile ţintă, care derivă din implementarea proiectului 

Indicator de rezultat element care măsoară efectele, beneficiile şi avantajele imediate şi 

directe asupra grupului ţintă, ca urmare a utilizării asistenţei financiare 

acordate. 

Agent 

economic/Operator 

economic 

oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări 

– persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel 

de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă 

produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări 

Evaluare procesul prin care se analizează activitatea desfăşurată de elevi pe 

parcursul stagiului de practică, gradul de atingere a obiectivelor propuse 

şi nivelul de satisfacţie al operatorului economic unde s-a desfășurat 

stagiul de practică, în legatură cu activitatea practicantului pe întreaga 

perioadă de timp. 

Cont bancar în cadrul proiectului, conform contractului de finanțare, nu se pot face 

plăți în numerar. Pentru a putea beneficia de bursă, elevul trebuie să 

furnizeze echipei de proiect un număr de cont bancar (IBAN) deschis pe 

numele său. Contul se comunică sub forma unui extras de cont/extras de 

tranzacții/adresa de la bancă/e-mail generat automat din internet 

banking/ declarație pe propria răspundere/document echivalent 

Bursă Suma de bani acordată de către Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Iași 

din bugetul proiectului SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE 

ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU 

ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL 

COMPETITIV_PRACTIC, cod SMIS: 130745, Contract de finanțare Nr. 

OIR N-E: 8199/28.07.2020, pentru persoanele din grupul țintă care 

îndeplinesc condițiile de eligibilitate. 
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4. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

Obiectivul general al proiectului: 

 

           Dezvoltarea de acțiuni specifice de asistența și suport prin cofinanțare din fonduri 

nerambursabile FSE pentru o rată crescută de participare a elevilor din învățământul secundar și 

terțiar non-universitar (ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3-4) la programe de învățare la locul de 

muncă din zona Iași, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC și din domeniile de specializare solicitate pe piața muncii conform SNCDI din 

Regiunea de dezvoltare Nord-Est, pentru un grup ținta eligibil de minim 185 de persoane, elevi cod 

4S131, din care minim 36% persoane din grupuri vulnerabile (codul 4S131.1 și 4S131.2) pentru 

îmbunătățirea inserției profesionale la 40 elevi din GT (respectiv 22% din numărul GT și 

dezvoltarea de competențe certificate cerute pe piața muncii la nivelul a 141 de elevi (76 % din GT 

eligibil) în domeniul calificărilor 3-4, prin convenții de colaborare cu valoare adăugată între Lider 

unitate de învățământ și angajatorii activi pe piața muncii. 

 

Obiectivele specifice: 

 

Obiectiv specific nr. 1  

           Dezvoltarea și desfășurarea unor programe de învățare la locul de muncă prin intermediul 

stagiilor de pregătire practică la minim 6 agenți economici pentru 185 de Elevi aparținând Grupului 

Ținta specific ID 4S131, din care minim 66 de persoane provin din grupuri vulnerabile -mediul rural 

și/sau de etnie romă, inclusiv cu acordare de burse pentru creșterea participării la educație și 

formare profesională, cu cofinațare FSE și care beneficiază de sprijin complex, inclusiv cu 

promovarea Egalității de șanse  în formarea profesională și Non-discriminare pe piața muncii 

pentru persoane din grupuri vulnerabile. 

 

Obiectiv specific nr. 2  

           Evaluarea nevoilor locale la nivelul pieței muncii pentru ISCED 2-3-4 și furnizarea de servicii 

de consiliere în formare profesională și orientare în carieră pentru 185 de persoane din GT eligibil 

din zona Iași, regiunea de dezvoltare Nord-Est și crearea de soluții inteligente de informare și 

orientare pentru elevi în vederea creșterii accesibilității pe piața muncii, inclusiv a persoanelor din 

grupuri vulnerabile (mediul rural și de etnie romă). 

 

Obiectiv specific nr. 3  

            Organizarea și desfășurarea de campanii zonale de informare pentru dezvoltarea 

parteneriatelor pentru minim 20% stagii de practică în sectoare cu potențial competitiv conform 

SNC și SNCDI cu entitați / ocupații din domenii de specializare solicitate pe piața muncii și pentru 
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creșterea conștientizării grupului țintă pe tema egalității de șanse și drepturilor egale pe piața 

muncii și a importanței dezvoltării durabile. 

Obiectiv specific nr. 4  

           Organizarea prin proiect de activități de sprijin pentru sistemul de învățare la locul de 

muncă prin forme diversificate, cum ar fi întreprinderea simulată și firme de exercițiu, cu activarea 

a 2 întreprinderi simulate pentru 20 de elevi membri ai GT 4S131 și a 3 firme de exercițiu pentru 

30 de elevi membri ai GT 4S131, dezvoltarea de activități de orientare și dezvoltare a carierei 

pentru 185 de Elevi din GT cod 4S131, inclusiv ca minim 20 de elevi din categoria 4S122 să 

continue studiile sau cursurile de formare la încetarea proiectului. Un număr de 185 de elevi 

sprijiniți prin 4 activități de tip internship și schimburi de experiență derulate cu GT, inclusiv cu 

vizite tematice în vederea creșterii participării la formarea profesională și a accesibilității pe piața 

muncii.  

 

 Obiectiv specific nr. 5 

         Asigurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor proiectului, inclusiv 

promovarea și publicitatea proiectului în conformitate deplină cu Manualul de identitate vizuală 

POCU. Cheltuielile indirecte sunt stabilite ca rată forfetara de 15% din costurile directe eligibile cu 

personalul. Rată de cofinanțare pentru fiecare instituție / entitate este stabilită conform Ghidului 

general ”Orientări privind …” la 2,00 % din bugetul propriu pentru Solicitant. Pentru toate 

categoriile de grup țintă și, conform principiului ne-segregării, pentru membrii comunitaților 

implicate în proiect: informare și promovare a valorilor specifice FSE, inclusiv a temelor secundare 

și obiectivelor orizontale, cu sub-temele: Protecția biodiversității, Poluatorul plătește, Utilizarea 

eficientă a resurselor, Adaptarea la schimbarea climatică, Reziliența la dezastre, Egalitatea de gen, 

Nediscriminarea, Accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități. 

 

5. DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ 

 

Grupul țintă este format din 185 elevi ai Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Iași,  ISCED 2-4 

pentru alificări nivel 3, Comerciant vânzător și nivel 4, Tehnician în activități economice, respectiv  

Tehnician în activități de comerț, cod 4S131, respectiv 4S131.1 - 21 elevi de etnie romă și 4S131.2 

– 131 elevi din mediul rural. 

 O atenție deosebită se acordă următoarelor categorii: 

- Persoanelor din mediul rural; 

- Persoanelor care aparțin minorității rome; 

- Persoanelor care se află în situații de segregare sau în risc de segregare (navetiști, elevi cu 

dizabilități, care provin din familii cu mai mult de 4 copii, elevi cu risc de abandon școlar, elevi cu 

posibilități materiale reduse – sub 500 Ron net/membru al familiei, orfani, elevi care au părinții în 
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străinătate sau la care unicul aparținător este plecat în străinătate, elevi cu boli cronice – cu bursă 

medicală). 

 

6. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII 

  

 Procedura se aplică în cadrul SA.1.7. Acordarea de subvenții / burse / premii pentru 

persoane din GT eligibil ID 4S122, 4S122.1 și 4S122.2, Elevi ISCED 2-3 care au urmat programe 

de stagii de practică, conform procedurilor interne, pentru implementarea unor metode inovative 

de combatere a discriminării și prevenire a abandonului școlar. 

 

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

- Manualul beneficiarului Programului Operațional Capital Uman, Anexele 1-6; 

- Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice (GSCS), Cerere de Propuneri de Proiecte „Stagii de 

practică pentru elevi”, Axa Prioritară (AP) 6/Prioritatea de investiții (PI) 10.iv./Obiectiv specific (OS) 

6.14 aprobat prin Ordinul 971/2019, modificat prin Ordinul 1535/26.08.2019; 

- Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene 

Structurale şi de Investiţii 2014 – 2020, partea a I-, Egalitate de șanse și tratament; 

- Cererea de finanțare a proiectului “Soluții de facilitare a programelor de învățare la locul de 

muncă și stagiilor de practică pentru elevi în calificări din sectoare economice cu potențial 

competitiv_practic”,  Cod SMIS 130745; 

- Contract de finanțare Nr. OIR N-E: 8199/28.07.2020. 

 

Bursele vor fi acordate membrilor GT:  

➢ conform prevederilor din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, Cap. 1.3.1. Acțiunile cu 

impact direct asupra facilitării accesului la educație si prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a 

scolii; 

➢ cu respectarea criteriilor prevăzute in Anexa 6 – Linii directoare privind acordarea de 

sprijin financiar și așa cum este prevăzut în activitățile proiectului la Activitatea 1 

Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă prin activități de 

implementare la un potenţial loc de muncă, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregătire 

practică pentru 185 de elevi GT 4S131 elevi  - prevăzute în curriculum-ul obligatoriu, Sub-

activitatea  SA.1.7. Acordarea de subvenții / burse / premii pentru persoane din GT eligibil 

ID 4S122, 4S122.1 și 4S122.2, Elevi ISCED 2-3 care au urmat programe de stagii de 

practică, conform procedurilor interne, pentru implementarea unor metode inovative de 

combatere a discriminării și prevenire a abandonului școlar. 
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8. CRITERII DE ELIGIBILITATE A BENEFICIARILOR PENTRU PRIMIREA 

BURSELOR 

 

Bursele se acordă pentru membrii înregistrați ai grupului țintă al proiectului, după 

participarea la stagiile de practică și numai cu condiția finalizării acestora, conform 

procedurii descrise de prezentul document. 

Pentru primirea burselor, sunt eligibile persoanele care întrunesc cumulativ următoarele 

criterii: 

a) Fac parte din Grupul Țintă al proiectului; 

b) Dosarul de recrutare Grup Țintă este complet; 

c) Cumuleaza prezența în proporție de 100% la stagiile de practică - 4 săptămâni x 30 

ore/săptămână, total 120 ore. Prin excepție se va lua în calcul marja de 10% absențe 

motivate, respectiv 12 absențe; 

d) Promovează cu succes stagiul de pregătire practică; 

e) Elevul furnizează un număr de cont bancar (IBAN), cont deschis pe numele său. 

 

9. CONȚINUTUL DOSARULUI PENTRU ACORDAREA BURSEI 

 

Dosarul membrilor GT care vor solicita acordarea bursei pentru participarea la stagiile de 

pregătire practică va conține: 

 

a. Cererea tip de acordare a bursei completată și semnată de către beneficiar, respectiv 

elevul membru GT care a parcurs cele 4 săptămâni de stagii de pregătire practică 

(ANEXA 1); 

b. Extras de cont, titular al contului fiind elevul membru GT; 

c. Opis de verificare a dosarului pentru acordarea bursei pentru participarea la stagiile de 

pregătire practică în cadrul proiectului „SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE 

ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN 

CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, 

POCU/633/6/14/130745. 

 

10.  COMPONENȚA SI ATRIBUȚIILE COMISEI DE EVALUARE ȘI ACORDARE A 

BURSELOR 

 

a. Componența comisei de evaluare și acordare a burselor 

Comisia va fi constituită din membrii care fac parte din personalul implicat în 

implementarea proiectului, respectiv: președinte, doi membri și secretar. 

Președinte - Manager de proiect  

1. Membru - Expert responsabil Stagii de pregătire practică - Activitatea A1  

2. Membru - Expert responsabil recrutare și monitorizare GT 
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Secretar  

 

b. Atribuțiile comisei de evaluare și acordare a burselor 

 

Comisia de evaluare și acordare a burselor va avea ca sarcini: 

- Verificarea dosarelor depuse de către candidați și completarea  Opis-ului de verificare a 

dosarului pentru acordarea bursei pentru participarea la stagiile de pregătire practică în 

cadrul proiectului „SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL 

DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE 

ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745 (ANEXA 

2) 

- Verificarea îndeplinirii de către candidați a criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor 

pentru primirea burselor, conform pct. 8 (ANEXA 3); 

- Întomirea raportului privind verificarea eligibilității candidaților care au solicitat 

acordarea burselor (ANEXA 4); 

- Întocmirea procesului-verbal în cadrul ședinței în care se stabilește numărul dosarelor 

aprobate, conform ANEXEI 5; acesta va fi însoțit de Rezultatele analizării și evaluării 

dosarelor depuse în vederea acordării burselor (ANEXA 6); 

- Întocmirea deciziei în vederea acordării burselor membrilor GT eligibili, conform ANEXEI 

7 și comunicarea acesteia celor in drept și departamentelor interne responsabile cu 

punerea în aplicare a deciziei. 

În deciziile lor, membrii comisiei de evaluare și acordare a burselor vor asigura evitarea oricarei 

forme de discriminare directă sau indirectă, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenența națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, 

origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială. 

Comisia de evaluare și acordare a burselor își va desfășura activitatea pe perioada de 

desfășurare a SA.1.7. Acordarea de subvenții / burse / premii pentru persoane din GT eligibil ID 

4S122, 4S122.1 și 4S122.2, Elevi ISCED 2-3 care au urmat programe de stagii de practică, 

conform procedurilor interne, pentru implementarea unor metode inovative de combatere a 

discriminării și prevenire a abandonului școlar, din momentul numirii prin decizie a membrilor 

acesteia. 
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11.  MODUL DE ACORDARE A BURSELOR 

 

Acordarea burselor este justificată și motivată prin nevoia de a recompensa membrii 

grupului țintă care au participat pe întreaga durată a celor 4 săptămâni  de stagii de 

pregătire practică și le-au finalizat cu succes, prin dobândirea competențelor și abilităților 

necesare pentru integrarea pe piața muncii.  

 

Numărul membrilor GT care vor primi burse este de  185 de elevi, resursele financiare 

necesare fiind prevăzute în bugetul proiectului. Valoarea bursei este de 200 lei, câte 50 lei 

pentru fiecare săptămână de practică din totalul celor 4 săptămâni parcurse și pentru 

finalizarea cu succes a stagiilor de practică, aceasta fiind dovedită prin obținerea 

calificativelor Excelent, Foarte bine sau Bine în cadrul evaluărilor aferente fiecărei perioade 

de practică, pe baza fișei de observare/evaluare individuală. 

 

a. Bursa va fi acordată fiecărui beneficiar care îndeplinește criteriile de eligibilitate și 

care a depus dosarul de acordare a bursei; 

b. Pentru verificarea prezenței candidaților vor fi analizate fișa individuală de prezență 

a elevului practicant sau după caz, fișa de prezență a grupei, pentru toate cele 

patru săptămâni în care au fost planificate stagiile de practică; 

c. Pentru verificarea promovării cu succes a stagiilor de practică vor fi analizate 

portofoliile de practică, respectiv documentele justificative ale participării membrilor 

GT la stagiul de practică: Chestionar de evaluare iniţială cu privire la profilul elevului 

şi aşteptările faţă de stagiul de pregătire practică, Jurnalul de practică al elevului, 

Caietul de practică, Fișa de observare/evaluare, cu precizarea calificativului obținut 

și Chestionarul de feedback completat de către elev la sfârşitul stagiului de pregătire 

practică; 

d. După selecția beneficiarilor care se califică pentru a primi burse, comisia va emite o 

decizie de acordare a burselor, așa cum se prevede la pct. 9.2. Aceasta va conține  

lista beneficiarilor cărora le vor fi acordate burse în cuantum de 200 Lei (RON) 

pentru participarea la stagiile de pregătire practică și promovarea acestora cu 

succes; 

e. Decizia de acordare a burselor se va transmite compartimentului financiar din cadrul 

proiectului. 

f. Sumele corespunzătoare burselor vor fi virate în conturile personale ale membrilor 

GT, în condițiile existenței de sume disponibile în contul proiectului. 

 

12.  DISPOZIȚII FINALE 

 

a. Acordarea burselor este condiționată de alocarea fondurilor de către AMPOCU și de 

îndeplinirea de către participanți a criteriilor de eligibilitate. Prezenta procedură este 
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obligatorie pentru fiecare membru al Comisiei, precum și pentru participanții din 

Proiect. 

b. Prezenta procedură și anexele sale pot suferi modificări, fără schimbări majore, 

determinate fie de reprogramări ale activităților proiectului, fie de emiterea unor 

instrucțiuni ale Autorității de Management – Ministerul Fondurilor Europene, fie de 

modificări legislative ș.a 

c. Orice modificare a prezentei Proceduri și a anexelor sale va fi comunicată public 

tuturor potențialilor beneficiari, prin postarea pe site-ul proiectului.  
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ANEXA 1 - Cererea de acordare a bursei 

 
 
 
 

Cerere de acordare a bursei  

în cadrul proiectului  

„SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI 

STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE 

CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745” 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………………………, 

identificat(ă) cu ……………., seria……………, nr…………………………….., eliberat de 

…………………………………….., având CNP:……………………………………………………, domiciliat/ă 

în ……………………………………………………………………………………………………………………………, 

vă rog să îmi aprobaţi acordarea bursei pentru participarea la stagiile de pregătire practică 

organizate în cadrul proiectului „SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE 

LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN 

SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, 

POCU/633/6/14/130745”. 

 

 

 

 

Data:                                         Semnătura: 

............................                                              ............................ 
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ANEXA 2 
 

 

OPIS DE VERIFICARE 

 

DOSAR PENTRU ACORDAREA BURSEI 

 pentru participarea la stagiile de pregătire practică 

în cadrul proiectului „SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE 

MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE 

CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745 

 

BENEFICIAR ELEV 

 

NUME /PRENUME  

 

CNP:.......................................................... 

 

 

Nr.crt. Document DA NU 

1.  Cerere acordare a bursei   

2.  Extras cont   
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ANEXA 3 

FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII CANDIDATULUI  

în vederea acordării bursei în cadrul proiectului 

“SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI 
STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE 

CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745 

 

 

NUME ȘI PRENUME CANDIDAT:................................................................................ 

CNP:.............................................................................................................................. 

Grupa:...........Stagiul:............................ 

 

1. Apartenența la Grupul Țintă al 

proiectului:  

 

2. Verificarea dosarului de GT: 

DOCUMENTE VERIFICATE 
CONSTATĂRI 

DA NU 

Cerere de înscriere în GT   

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

  

Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale 
ale  elevului  

  

Adeverință de elev   

Declaratie privind apartenența în categoria de grup țintă   

Declarație pe propria răspundere privind dubla finanțare   

Declarație – angajament de participare   

Copie (conform cu originalul)  certificat nastere, carte 

identitate elev /parinte / tutore pentru elevii minori, sau, după 
caz, dovada neconcordanței dintre numele membrului GT și cel 

al reprezentantului legal (hotărâre judecătorească, sentința 
civilă, alte documente justificative, în funcție de fiecare 

situație) 

  

Referat care atestă că membru GT nu este în risc de abandon   

Recomandare psiholog cu privire la profilul psihologic și social 

al candidatului 

  

 

CONSTATĂRI 

DA NU 
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3. Verificarea prezenței candidatului și a calificativului acordat în cadrul stagiilor 

de practică: 

S1:  S2: S3: S4: Prezența 
la 

stagiile 
de 

practică 
 

OBSERVAȚII 

Total 
absențe 

Calificativ 
Total 
absențe 

Calificativ 
Total 
absențe 

Calificativ 
Total 
absențe 

Calificativ 
%  

          

 

4. Verificarea portofoliului de practică: 

DOCUMENTE VERIFICATE 
CONSTATĂRI OBSERVAȚII 

DA NU 

Chestionar de evaluare iniţială cu privire la 
profilul elevului şi aşteptările faţă de stagiul 
de pregătire practică 

   

Jurnalul de practică al elevului şi aşteptările 
faţă de stagiul de pregătire practică 

   

Caietul de practică    

Fișele de observare/evaluare cu precizarea 
calificativului obținut 

   

Chestionarul de feedback completat de 
către elev la sfârşitul stagiului de pregătire 
practică 

   

 

CONCLUZII:  

Nume și prenume 

elev 
CNP 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A BENEFICIARILOR 

PENTRU PRIMIREA BURSELOR 

Candidatul 
face parte 
din GT al 

proiectului 

Dosar  GT 
complet 

Promovare
a cu succes 
a  stagiului 
de practică 

Prezența 
la stagiile 

de 
practică 

DA NU DA NU DA NU (%) 

         

 

 

Manager de proiect: _______________________________________ 

Expert responsabil Stagii de pregătire practică - Activitatea A1: _____________ 

Expert responsabil recrutare si monitorizare GT: _________________________

 Secretar: _______________________________________      
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ANEXA 4 

RAPORT PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII CANDIDAȚILOR CARE AU SOLICITAT ACORDAREA BURSELOR 

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume elev CNP 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A BENEFICIARILOR PENTRU 

PRIMIREA BURSELOR 

Candidatul 

face parte din 

GT al 

proiectului 

Dosar  GT 

complet 
Promovarea cu 

succes a  

stagiului de 

practică 

Prezența la 

stagiile de 

practică 

DA NU DA NU DA NU (%) 

          

          

 

 Manager de proiect: _______________________________________ 

Expert responsabil Stagii de pregătire practică - Activitatea A1: _______________________________________ 

Expert responsabil recrutare si monitorizare GT: _______________________________________    

 Secretar: ____________________________________
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ANEXA 5 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței Comisiei de evaluare și acordare a burselor  

 

 

Comisia de evaluare și acordare a burselor, constituită conform deciziei 

nr__________/__________ , s-a întrunit astăzi, _____________________, pentru analizarea și 

evaluarea dosarelor depuse în vederea acordării bursei pentru participarea la stagiile de pregătire 

practică elevilor incluși în grupul țintă al proiectului  „SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR 

DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI 

DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745. 

 

Selecția beneficiarilor care vor primi burse s-a realizat conform Procedurii de acordare a 

burselor, respectiv, prin verificarea respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute la pct.8:  

a) Fac parte din Grupul Țintă al proiectului; 

b) Dosarul de recrutare Grup Țintă este complet; 

c) Cumuleaza prezența în proporție de 100% la stagiile de practică - 4 săptămâni x 30 

ore/săptămână, total 120 ore. Prin excepție se va lua în calcul marja de 10% absențe 

motivate, respectiv 12 absențe; 

d) Promovează cu succes stagiul de pregătire practică; 

e) Elevul furnizează un număr de cont bancar (IBAN), cont deschis pe numele său. 

și  

 

a conținutului dosarului pentru acordarea bursei pentru participarea la stagiile de pregătire 

practică, așa cum este descris la pct. 9., respectiv: 

 

a. Cererea tip de acordare a bursei semnată de către beneficiar, respectiv elevul membru GT; 

b. Extras de cont, titular al contului fiind elevul membru GT; 

c. Opis de verificare a dosarului pentru acordarea bursei pentru participarea la stagiile de 

pregătire practică în cadrul proiectului „SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE 

LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE 

ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745. 
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Pe baza raportului privind verificarea eligibilității candidaților care au solicitat acordarea burselor, 

au fost verificate și analizate un număr de _____ dosare, urmărindu-se existența tuturor 

documentelor, așa cum rezultă din Anexa - Rezultatele analizării și evaluării dosarelor depuse în 

vederea acordării burselor,  la prezentul proces verbal. 

 

Din numărul total de dosare analizate, au fost 

➢ _______  dosare aprobate 

și 

➢ ________ dosare neaprobate 

 

 

Comisia de evaluare și acordare a burselor urmează, în baza acestui proces-verbal, să emită 

decizia de acordare a burselor pentru beneficiarii selectați și să o aducă la cunoștința 

reprezentantului legal al unității, spre aprobare. 

 

 

Participanți,  

 

_____________________________, Președinte Comisie 

_____________________________, Membru Comisie  

_____________________________, Membru Comisie  

_____________________________, Secretar 

 

Data _____________________________ 
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Anexa 6 

 

Rezultatele analizării și evaluării dosarelor depuse în vederea acordării burselor 

elevilor incluși în grupul țintă al proiectului proiectului „SOLUȚII DE FACILITARE A PROGRAMELOR 

DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI 

DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, POCU/633/6/14/130745 

 

 
 

Nr 
crt 

 
 

Numele și prenumele 

Cerere de 
acordare a 

bursei 

Extras 
cont 

bancar 

Îndeplinire 
condiții de 
eligibilitate 

Se acordă 
bursă 

DA NU DA NU DA NU DA NU 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

_____________________________, Președinte Comisie 

_____________________________, Membru Comisie  

_____________________________, Membru Comisie  

_____________________________, Secretar 

 

Data ______________________________ 
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ANEXA 7 

 

Nr__________/_____________ 
 
 
 

DECIZIE 
 

 
Având in vedere: 

  
Cererile de acordare a  burselor pentru elevii membri GT care au participat la stagiile 

de practică 
Raportul privind verificarea eligibilității candidaților care au solicitat acordarea 

burselor 
Analiza și evaluarea dosarelor potențialilor beneficiari, în urma cărora s-a constatat 

îndeplinirea/neîndeplinirea condițiilor de acces la burse, conform procesului verbal 
nr_______/_______ 

 
Comisia de evaluare și acordare a burselor constituită conform deciziei nr__________/__________ 
pentru analizarea și evaluarea dosarelor depuse în vederea acordării bursei pentru participarea la 
stagiile de pregătire practică elevilor incluși în grupul țintă al proiectului  „SOLUȚII DE FACILITARE 
A PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI STAGIILOR DE PRACTICĂ PENTRU 
ELEVI ÎN CALIFICĂRI DIN SECTOARE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV_PRACTIC”, 
POCU/633/6/14/130745 
 
 

DECIDE 
 

 
Art.1 – Se acordă bursă pentru participarea la stagiile de pregătire practică în cuantum de 200 Lei 
(RON) următorilor beneficiari: 
 
 

Nr. 
crt. 

NUME PRENUME BENEFICIAR CNP 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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7.    

8.    

9.    

 
 
 
 
Art.2 – Comisia de evaluare și acordare a burselor va comunica prezenta decizie celor in drept și 
departamentelor interne responsabile cu punerea în aplicare a acesteia. 
 
 

_____________________________, Președinte Comisie 

_____________________________, Membru Comisie  

_____________________________, Membru Comisie  

_____________________________, Secretar 

 

 

Se aprobă,  

Reprezentant legal unitate 

_______________________ 

 

 


