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CADRUL GENERAL 

Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava implementează, în perioada 12.08.2020 – 7.09.2022, 

proiectul „POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe” – POCU/633/6/14/131145. 

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020:  „Axa prioritară Educație și competențe”, are o perioadă de implementare de 24 luni. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.366.599,94 lei.  

Valoarea totală nerambursabilă este de 2.319.267,94 lei. 

Valoarea cofinanțării UE este de 1.855.414,35 lei. 

Numele beneficiarului: Colegiul Tehnic „PETRU MUȘAT” Suceava 

Obiectivul general al proiectului:  

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor profesionale 

practice specifice pentru 181 elevi (din care aprox. 60% din mediul rural) înmatriculați în sistemul 

național de învățământ (învățământ profesional - ISCED 3, nivel de calificare 3), la Colegiul Tehnic 

„Petru Mușat” din Suceava prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Mecanică, 

Turism și Alimentație Publică, Comerț, Estetica și igiena corpului omenesc, Electromecanică, 

Electric și Fabricarea produselor din lemn, domenii din sectoare cu potențial competitiv și de 

specializare inteligentă, identificate conform SNC si SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața 

muncii a cel puțin 39 de elevi dintre aceștia. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

OS1 - Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesională și 

dezvoltare personală în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru 181 de elevi, dintre 

care minim 136 (peste 75%) dobândesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajează și 19 (peste 10%) 

își continuă studiile sau urmează alte cursuri de formare.  

Aceștia vor beneficia de activități de consiliere, orientare profesională și îndrumare cu experți 

competenți și cu o bogată experiență.  

Obiectivul specific 1 este corelat cu activitățile A1, A3, A6, A7 din grafic, cu acțiunile sprijinite în 

cadrul apelului din ghidul solicitantului și cu rezultatele corespunzătoare acestor activități: R1, R2, 

R3, R6, R11, R12. 

OS2 - Participarea la programe de învățare la locul de muncă performante, interactive și inovative 

și competiții profesionale pentru 181 de elevi și angajarea a minim 39 (21%) dintre aceștia ca 

urmare a finalizării acestora. 

Se urmărește efectuarea de stagii practice la angajatori din România conform planurilor de 

învățământ aprobate pentru 181 de elevi din domeniile Mecanică, Turism și Alimentație Publică, 

Comerț, Estetica și igiena corpului omenesc, Electromecanică, Electric și Fabricarea produselor din 

lemn, și organizarea de competiții profesionale cu premii  pentru aceștia. 

Obiectivul specific 2 este corelat cu activitățile A1, A2, A4, A6, A7 din grafic, cu acțiunile sprijinite în 



 

4 
 

cadrul apelului din ghidul solicitantului și cu rezultatele corespunzătoare acestor activități: R1, R2, 

R3, R4, R5, R7, R11, R12. 

OS3 - Dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii de practică / 

potențiali angajatori pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea 

facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată între 

toate părțile implicate (elevi, părinți, angajatori, unități de învățământ). 

Se urmărește astfel îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere a acestora 

privind oportunitățile oferite în cadrul proiectului, dar și în afara lui, precum și identificarea de 

soluții practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă a ofertei de stagii. 

Obiectivul specific 3 este corelat cu activitățile A5, A6, A7 din grafic, cu acțiunile sprijinite în cadrul 

apelului din ghidul solicitantului și cu rezultatele corespunzătoare acestor activități: R8, R9, R10, 

R11, R12 

Codul MySMIS al proiectului: 131145 

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:  

    • 181 de subvenții acordate 

Rezultatul contribuie la atingerea OS1,OS2 și a temei secundare 06. Nediscriminare 

Rezultatul este corelat cu grupul țintă: 

    • 181 de elevi ai Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava 

cu Indicatorii prestabiliți de realizare: 

    • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP: 

181 

    • Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP, 

din care: - Din zona rurală: 155 
Data începerii și data finalizării proiectului: 12.08.2020 – 07.09.2022 

PRINCIPII APLICABILE 

În procesul de acordare a sprijinului financiar către grupul țintă participant la activitățile proiectul 

se vor respecta următoarele principii: 

 TRANSPARENŢĂ – Acordarea burselor se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și 

neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea 

tuturor deciziilor. 

 ECHIDISTANȚĂ  – Toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate în mod egal, 

evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie. 

 EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, 

bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile 

genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o 

minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.  
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 ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască 

independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate pentru 

a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, 

informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de 

comunicații şi la alte facilități şi servicii. 

 COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care 

să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități. 

 OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în acord 

cu nevoile grupului țintă potențial.  

 

1. INSTRUMENTE DE SPRIJIN 
Instrumentele de sprijin constau în acordarea de subvenții în valoare de 150 de lei/săptămână 

de practică fiecărui elev din grupul țintă, în condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor de acordare 

prevăzute în metodologie.  

Sprijinul financiar se va acorda cu respectarea metodologiei de acordare a sprijinului financiar 

și a metodologiilor de derulare a programelor de învățare la locul de muncă. Criteriile de acordare 

a burselor vor include obligatoriu prezența la activitățile proiectului: la sesiunea de stagii de 

practică (în proporție de minim 80% pe săptămână de instruire practică) și la sesiunile de 

consiliere, orientare în carieră și dezvoltare personală. 

Frecvența la orele de consiliere nu se va include în procentajul final de prezență. Ele se vor 

materializa în realizarea portofoliului de dezvoltare profesională al fiecărui participant GT. 

Calendar estimativ de acordare a sprijinului financiar: 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Iulie 2021 Decembrie 2021 Iulie 2022 

 

2. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Pentru a beneficia de subvențiile în valoare de 150 de lei/săptămână de practică, este nevoie 

ca o persoană să îndeplinească următoarele condiții: 

 a fost selectată pentru a face parte din grupul țintă al proiectului; 

 participă la activitățile din proiect, specifice grupului țintă din care face parte; 

 are o participare la activitățile specifice din proiect în procent de minim 80% pe săptămână 

de instruire practică (demonstrabilă pe baza situațiilor care centralizează prezența); 

 participă la activitățile de consiliere, orientare în carieră și dezvoltare personală, fapt 

reflectat de raportul semestrial al expertului de consiliere; 

 a depus dosarul complet pentru acordarea sprijinului financiar.  

În cazul în care un potențial beneficiar de bursă îndeplinește toate condițiile acordării 

sprijinului financiar, însă nu a îndeplinit condiția depunerii unui dosar complet pentru acordare, 

acesta nu pierde dreptul de a primi tranșa respectivă. Plata va fi amânată până la momentul 
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transferului unei tranșe viitoare în cadrul proiectului, dacă până atunci elevul depune 

documentele necesare. 

 

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA DE SPRIJIN FINANCIAR 
Dosarul pentru obținerea sprijinul financiar va include următoarele documente: 

 Cerere acordare sprijin financiar – completată de persoana majoră sau de părintele/ 

tutorele persoanei sub 18 ani – Anexa 1A (adulți) sau 1B (minori); 

 Extras cont bancar – al participantului GT care solicită sprijin financiar; 

 Copia actului de identitate al deținătorului contului. 

 

4. PROCESUL DE ACORDARE A INSTRUMENTELOR DE SPRIJIN 

Etapa 1: Realizarea centralizatoarelor de prezență 

În cadrul acestei etape se va realiza centralizarea tuturor informațiile necesare, respectiv prezența 

la activitățile proiectului, prin completarea tabelului centralizator prevăzut în Anexa 2 – 

Centralizator prezență. Acest tabel va sta la baza întocmirii borderourilor de plată. 

Pentru întocmirea acestuia, expertul selecție și menținere GT va colecta informații preluate din 

listele de prezență la stagiile de pregătire practică și la orele de consiliere, puse la dispoziție de 

către profesorii supervizori/tutori, consilier asumate prin semnătura fiecărui supervizor/turore 

care le produce/predă. Ulterior, centralizatorul de prezență va fi trimis managerului de proiect, 

care va verifica și aproba informațiile pentru întocmirea borderourilor de plată.  

Pentru plățile programate, calendarul propus este următorul: 

1. Colectarea documentelor justificative (listelor de prezență) de către expertul Selecție și 

menținere GT – până la data de 5 ale lunii următoare, pentru luna precedentă în care s-au 

desfășurat stagii; 

2. Verificarea listelor primite și întocmirea borderourilor de plată – la sfârșitul semestrului;  

3. Efectuarea plăților – la sfârșitul anului școlar 2020 – 2021 și la sfârșitul fiecărui semestru 

din anul școlar 2021 – 2022, în care s-au desfășurat stagii de practică. 

 

Etapa 2: Colectarea dosarelor pentru acordarea de sprijin financiar  
Experul comunicare GT și angajatori va publica Regulamentul de acordare a instrumentelor de 

sprijin (Anexa 0 – Regulament de acordare sprijin financiar), pe site-ul de proiect. Va publica, de 

asemenea, și un anunț pe Facebook, cu informații referitoare la modalitățile de acordare a 

sprijinului financiar. 

Cu ajutorul cadrelor didactice supervizoare, al expertului selecție și menținere grup țintă, 

persoanele care fac parte din grupul țintă sau părinții/tutorii persoanelor care fac parte din grupul 

țintă, vor completa documentele necesare pentru obținerea sprijinului financiar.  

Aceste documente sunt: 

 Cerere acordare sprijin financiar – completată de persoana majoră sau de părintele/ 
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tutorele persoanei sub 18 ani – Anexa 1A (adulți) sau 1B (minori); 

 Extras cont bancar – al participantului GT care solicită sprijin financiar; 

 Copia actului de identitate al deținătorului contului. 

Dosarele se vor putea depune la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, Calea Unirii nr. 15 sau, în 

format electronic, la adresa de e-mail petrumusatsv@gmail.com. 

Expertul Selecție și menținere GT va colecta dosarele de acordare a sprijinului financiar și va 

completa un proces verbal colectiv cu documentele predate de persoanele care fac parte din 

grupul țintă sau părinții/tutorii persoanelor care fac parte din grupul țintă (Anexa 3 – Proces verbal 

colectiv de preluare a dosarelor). 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de către beneficiari (personal sau prin 

părinte/tutore/reprezentant legal) este: 

1. Pentru anul școlar 2020 - 2021, dosarul se va depune în perioada 30 aprilie – 31 mai.  

2. Pentru anul școlar 2021 – 2022, dosarele se depun în perioada 30 septembrie – 

31noiembrie 2021. Nici un dosar depus ulterior acestei perioade nu va fi luat în 

considerare, decât în situații excepționale (boală sau alt caz de forță majoră). 

În cazul în care un elev care se află pe lista persoanelor eligibile pentru primirea bursei nu depune 

dosarul în perioadele anunțate, el va trebui să aștepte momentul următoarei plăți programate, cu 

condiția depunerii dosarului complet în termenii precizați. 

3. În cazul în care un beneficiar nu a fost eligibil pentru primirea sprijinului financiar pentru 

primul semestru, el poate deveni eligibil în urma activităților la care participă în cel de-al 

doilea semestru al anului școlar.  

 

Etapa 3: Evaluarea dosarelor  

Expertul Selecție și menținere GT, împreună cu expertul comunicare GT și angajatori, vor evalua 

dosarele, în vederea acordării instrumentelor de sprijin financiar. Vor verifica îndeplinirea 

condițiilor de eligibilitate (existența documentelor solicitate, procentaj prezență), care vor 

constitui baza redactării borderoului  de plată a sprijinului financiar (Anexa 4). Acesta va conține 

următoarele informații: Nume beneficiar, CNP beneficiar, număr cont bancar, banca emitentă, 

suma eligibilă pentru fiecare beneficiar (poate diferi în funcție de numărul de săptămâni de 

practică realizate), în cuantum total, dar si defalcată (98% - 2%). 

Toate dosarele depuse de către candidați vor primi un număr de înregistrare, pe baza căru ia se va 

face identificarea ulterioară, precum și toate anunțurile publice. Fiecare candidat va fi informat cu 

privire la numărul de înregistrare al dosarului său, pentru a se putea identifica ulterior în 

anunțurile postate. 
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Etapa 4: Anunțarea beneficiarilor instrumentelor de sprijin financiar  

Anexa 4 - Borderou de plată a sprijinului financiar se va transmite pentru informare expertului 

comunicare GT și angajatori, care va fi responsabil de anunțarea beneficiarilor cu privire la 

cuantumul final al bursei și data estimată pentru virarea tranșei. În cazul în care se vor înregistra 

contestații, acestea vor fi rezolvate de către o comisie de contestație, iar lista finală cu persoanele 

care vor primi instrumente de sprijin financiar se va publica pe website-ul proiectului, ținând cont 

de regulile stabilite de legislația în vigoare și RGPD (Legea privind Regulamentul General de 

Protecție a Datelor personale), și respectând prevederile de mai sus.  

De asemenea, pentru asigurarea vizibilității și a acoperirii unui număr mai mare de canale de 

comunicare, anunțul privind publicarea listelor se va posta și pe Facebook. 

 

Etapa 5: Acordarea sprijinului financiar 

Pe baza centralizatorului cu lista beneficiarilor, după verificarea și aprobarea de către managerul 

de proiect, va fi întocmit borderoul de plată. Sumele vor fi virate în conturile beneficiarilor de 

subvenție.   

Acordarea sprijinului financiar se va realiza conform prezentei metodologii. 
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5. ANEXE 

 

LISTA ANEXELOR 

Anexa 0 - Regulament de acordare a sprijinului financiar 

Anexa 1A - Cerere acordare sprijin financiar (adulți) 

Anexa 1B  - Cerere acordare sprijin financiar (minori) 

Anexa 2 - Centralizator prezență 

Anexa 3 - Proces verbal colectiv de preluare a dosarelor  

Anexa 4 - Borderou de plată a sprijinului financiar 

 

 
 


