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1. 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. 

Subvențiile în valoare de 150 de lei/săptămână de practică se vor acorda la sfârșit de semestru 

elevilor din grupul țintă în condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor de acordare prevăzute în 

metodologie. Astfel, pentru acordarea subvențiilor către membrii grupului țintă se vor întreprinde 

următorii pași: 

- verificarea parcursului grupului țintă; 

- identificarea membrilor grupului țintă care îndeplinesc criteriile de acordare a subvențiilor; 

- pregătirea documentelor în vederea acordării subvențiilor; 

- informarea grupului țintă și publicarea la nivel local (de exemplu avizierul școlii) și online a 

listelor cu persoanele anonimizate care vor beneficia de subvenții; 

- acordarea subvențiilor. 

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

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

burselor vor include obligatoriu prezența la activitățile proiectului: la 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. 

 

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, 
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acesta nu pierde dreptul de a primi tranșa respectivă. Plata va fi amânată până la momentul 

transferului unei tranșe viitoare în cadrul proiectului, dacă până atunci elevul depune documentele 

necesare. 

 

3. CONȚINUTUL DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA DE SPRIJIN FINANCIAR 

Dosarul pentru obținerea sprijinului 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. SELECȚIA PERSOANELOR PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI 

Procesul de selecție se va desfășura în 5 etape: 
Etapa 1: Centralizarea tuturor informațiile necesare, respectiv prezența la activitățile 

proiectului, prin completarea tabelului centralizator prevăzut în Anexa 2. Acest tabel va sta la baza 

întocmirii borderourilor de plată. 

Etapa 2: Colectarea dosarelor pentru acordarea de sprijin financiar de către Expertul 

Selecție și menținere GT și completarea unui proces verbal colectiv  (Anexa 3) cu documentele 

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

din grupul țintă. 
Etapa 3: Evaluarea înregistrărilor și întocmirea borderourilor de plată a subvențiilor. 

Etapa 4: Anunțarea beneficiarilor instrumentelor de sprijin financiar  

Etapa 5: Acordarea subvențiilor fiecărui beneficiar, cu respectarea condițiilor de acordare. 

5. INFORMARE 

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). 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. 

Toate dosarele depuse de către candidați vor primi un număr de înregistrare, pe baza căruia 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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6. PREVEDERI FINALE 

Subvențiile vor fi plătite de către Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, beneficiarul proiectului 

cu titlul „POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe”, în contul curent personal al 

fiecărei persoane eligibile de a primi sprijin financiar, la finalul anului școlar 2020 – 2021, respectiv 

al fiecărui semestru din anul școlar 2021 – 2022. 

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

primul semestru al fiecărui an școlar, și prin urmare nu a întocmit dosar, poate deveni eligibil în 

urma activităților la care participă în cel de-al doilea semestru al anului școlar. 

În situația în care în perioada respectivă nu există disponibilul de bani în contul proiectului, plățile 

vor fi efectuate imediat ce situația financiară a contului de proiect o va permite, cu respectarea 

normelor legale și a prevederilor în vigoare cu privire la acordarea fondurilor publice/europene. 

Prezentul regulament se aplică în cadrul proiectului POCU/633/6/14/131145 începând cu primul 

semestru de efectuare a astagiilor de pregătire practică. 

 

7. DOCUMENTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA PLĂȚII 

- Extras de cont / Ordin de plată 

 

 

  


