PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării
profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

METODOLOGIE DE ACORDARE A SPRIJINULUI
FINANCIAR (SUBVENȚII)
în cadrul proiectului
“REȚEA PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI ÎN DOMENIUL
ECONOMIC”
POCU/90/6.13/6.14/109234
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1.

Persoane responsabile cu elaborarea, verificarea şi aprobarea

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei ghidului de înscriere ajutător
pentru grupul țintă
Documentul a fost elaborat în perioada 01.08.2018-31.08.2018 de implementare a proiectului,
implicând activitatea următorilor experți:
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Elemente privind
responsabilii/
operaţiunea
1

Numele şi prenumele
2

1.1

Elaborat

Munteanu IulianaGabriela

1.2

Elaborat

Botezatu FlorentinaAdelina

1.3

Verificat

Mircea Adina Cristina

1.4

Avizat și aprobat

Papari Aurel

Funcţia
3
Expert selecție și
menținere grup
țintă S
Expert selecție și
menținere grup
țintă P1
Coordonator
activități P1
Manager de
proiect

Data

Semnătura

4

5

31.08.2018

31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
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2. Scopul procedurii
Metodologia stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar pentru studenții
participanți în cadrul proiectului POCU cod MySMIS 109234 ”Rețea pentru dezvoltarea carierei
în domeniul economic”, în funcție de rezultatele fiecăruia în atingerea obiectivelor proiectului și
formarea de capacități care să conducă la realizarea cu succes a stagiului de practică.

3. Domeniul de aplicare a procedurii
Metodologia se aplică în proiectul POCU cod MySMIS 109234 ”Rețea pentru
dezvoltarea carierei în domeniul economic” și stabilește modul de realizare a activității,
standardele după care se face evaluarea și acordarea subvențiilor , criteriile de evaluare, cine
realizează evaluarea, modul în care se aplică și se comunică rezultatele evaluării precum și
realizarea recompensării.
Oferă asigurări cu privire la existența instrumentelor adecvate derulării operațiunilor privind
acordarea sprijinului financiar participanților la stagiile de pregătire practică.

4. Documente de referinţă aplicabile activității procedurale


Legislație aplicabilă

-

Contractul de finanțare Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013;

-

Documentul Cadru de Implementare POCU;

-

Ghidul Indicatorilor POCU;

-

Ghidul Solicitantului - Condiții Generale;
Legea nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi;
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-

Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

-

Legii nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor;

-

Manualul beneficiarului POCU;

-

Ordinul MMFPSPV 1924/30.09.2013 (CPP 88 și 107) Burse doctorale;

-

Ordinul MMFPS ORDIN Nr. 2428 din 26 octombrie 2011 (CPP 6 și 59) Burse doctorale;

-

Ordinul nr. 3.955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat
şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de
studii universitare de licenţă sau masterat;

-

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare.

5. Alte documente, inclusiv reglementări interne

- Decizii și documente interne.

6. Acțiuni și metode de implementare

Evaluarea și acordarea subvențiilor activității derulate în cadrul stagiilor de practică a
studenților are ca scop aprecierea obiectivă

prin compararea gradului de îndeplinire a

criteriilor de evaluare pentru competențele solicitate, respectiv rezultatele obținute în mod
efectiv.
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Criteriile de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanței dintre
cerințele agentului economic

și rezultatele muncii studentului prestată

pe perioada

desfășurării stagiului de practică.

7. Modalități de monitorizare a activităților desfășurate de studenți
Monitorizarea este activitatea permanentă de determinare a progresului activităţii în
raport cu rezultatele planificate, adică dacă activităţile sunt realizate conform planului elaborat.
În vederea prevenirii riscului de neatingere a indicatorilor preconizați ai proiectului și
asumați prin contractul de finanțare, experții grup țintă vor realiza monitorizarea permanentă a
tuturor activităților pentru menținerea grupului țintă pe perioada de implementare a
proiectului.
În acest sens, experții proiectului vor desfășura activități, precum:


Organizarea eficientă a activităților de informare și publicitate și stimularea

interesului grupului țintă prin acordarea de subvenții/premii și prin promovarea adecvată a
beneficiilor obținute la finalul proiectului;


Realizarea listelor de rezervă, cu persoane care se încadrează în condițiile de

selecție ale grupului țintă, în vederea înlocuirii persoanelor care decid să renunțe la participarea
în proiect.


Urmărirea intereselor grupului țintă constant pe perioada de implementare a

proiectului pentru a se vedea probabilitatea de atingere a indicatorilor/procentul de realizare a
acestora (ex. angajare/continuare a studiilor).
Monitorizarea activității studenților urmăreşte modul în care aceștia respectă
prevederile contractuale asumate prin convenția de practică și cererea de înscriere, precum şi
activitățile realizate de aceștia în timpul stagiului de practică.
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Pentru realizarea acesteia echipa de experți va utiliza următoarele surse de informare și
instrumente:


Prezența la stagiu, prin completarea zilnică a Fișei individuale de prezență a

studentului la activitățile aferente stagiului de practică,


Aplicarea de chestionare periodice, transmise studenților pe mail/messenger,



Contactarea telefonică a studenților/tutorilor,



Vizite de monitorizarea efectuate la partenerul de practciă de către cadrul

didactic supervizor al grupei,


Organizarea de întâlniri periodice cu studenții care au înregistrat absențe.

Scopul principal al monitorizării este de a ajuta echipa de implementare să reflecteze
asupra activităţilor pe care le organizează, să aprecieze cât de eficace sunt activităţile şi să
determine ce schimbări sunt necesare în organizarea stagiilor de practică pentru următoarele
serii.
Pe parcursul implementării proiectului membrii echipei vor întreprinde acțiuni de
motivare (subvenții pentru participanții, 10 premii pentru cei mai performanți studenți) și
implicarea grupului țintă în activități atractive și de interes pentru acesta (ateliere de lucru,
workshop-uri, activități practice atât la potențiali angajatori, cât și în mediul de practică,
simulator de business, consiliere și orientare, acțiuni de inserție pe piață muncii) pe toată
durata de implementare a proiectului și vor acorda în continuare suport prin intermediul unui
formular de contact de pe site-ul de proiect, prin telefon, email și rețele de socializare. De
asemenea, pe website-ul proiectului se va publica și actualiza o listă cu cele mai frecvente
întrebări.
Echipa de proiect va efectua vizite în teritoriu pentru a discuta și prelua feedback de la
membrii grupului țintă și de la agenții economici la sediul cărora se desfășoară stagiile de
practică, cu privire la desfășurarea activităților, va identifica eventualele probleme și va oferi
soluții de remediere promptă a lor.
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Premiile în bani sunt un factor motivațional extrem de mare, deoarece asigură
satisfacerea unui şir de nevoi. Ele sunt unul dintre cele mai bune moduri de a sprijini, bine şi
eficient, comportamentul angajaţilor şi de a-i ajuta să fie mulţumiţi de ei înşişi.

8. Criteriile de evaluare a activităților studenților
Evaluarea activității studenților efectuată în cadrul stagiilor de practică este realizată
prin observarea sistematică a acesteia de către tutorele responsabil și de cadrul didactic
supervizor desemnat cu managementul grupei de studenți.
Activităţile zilnice de practică realizate vor fi detaliate de fiecare student/masterand în
scris în caietul de practică şi vor viza aspecte referitoare la modul de lucru şi rezultatele muncii
practice. Pentru fiecare zi de practică există câte o rubrică care solicită descrierea activităţii din
ziua respectivă şi competenţele exersate în desfăşurarea activităţilor practice.
Tutorele va completa Fișa de evaluare poststagiu de practică privind competențele
obținute, prin care acordă punctaj pentru principalele competențe specifice dobândite și
calificativul final pentru întreaga activitate desfășurată de student. De asemenea, tutorele va
formula aprecierea în privința unei posibile angajari a studentului în organizația parteneră și
concluzii – observații referitoare la pregătirea și calitățile profesionale ale practicantului.
Cadrul didactic supervizor va evalua performanța studentului în cadrul colocviului de
practică, organizat în sesiunea de examene. Studentul va prezenta în fața comisiei cele două
materiale rezultate din activitatea desfășurată în proiect: planul de afaceri și caietul de practică
întocmit în stagiul propriu-zis, în care vor fi prezentate activitățile desfășurate la partener. Se
vor acordarda note de la 1 la 10 și se vor consemna în catalogul disciplinei.
Pentru primirea subvenției în valoare de 700 lei, prevăzută în bugetul proiectului,
studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
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1. Să fie eligibil în grupul țintă al proiectului,
2. Să participe la activitatea de consiliere și orientare în carieră,
3. Să elaboreze pe platforma proiectului Planul individual de afaceri,
4. Să participe și să finalizeze stagiul de practică, obținând calificativul Bine sau Foarte
bine de la Tutore,
5. Să susțină și să promoveze colocviul de practică,
6. Să se implice cu responsabilitate în activitățile dedicate: worshopuri și ateliere de
lucru.
Subvenția se va acorda pe baza solicitării scrise depuse de fiecare student, în baza
deciziei Comisiei de analiză, care va centraliza și verifica îndeplinirea tuturor condițiilor
prevăzute în Metodologie.
Dosarul pentru încasarea subveției va conține: cerere de acordare a subvenției, copie
carte de identitate, extras de cont bancar.
În vederea cuantificării informațiilor pentru atingerea indicatorului de rezultat
4S 116 - Cursanți/Studenți/cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea
calității de participant, absolvenții care după finalizarea studiilor s-au angajat sau au fost
promovați în funcție, vor depune și adeverință de la locul de muncă.
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9. Documente utilizate (Anexe)
-

Anexa 1 - Cerere de acordare a subvenției;

-

Anexa 2 - Adeverință;

-

Anexa 3 – Centralizator Cereri pentru acordarea subvenției,

-

Anexa 4 – Centralizator participare activitățile proiectului,

-

Anexa 5 – Centralizator Planuri de afaceri,

-

Anexa 5 -Decizie privind constituirea Comisiei de acordare a subvențiilor.
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Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Titlul proiectului: ”Dezvoltare personală și stagii de practică pentru viitori psihologi”
POCU/90/6.13/6.14/108971

Anexa 1

CERERE DE ACORDARE SUBVENȚIE

Subsemnatul(a)________________________________________________________________,
student(ă) în anul ______________la Facultatea de Facultatea de Psihologie și Științele
Comunicării, specializarea_________________________________________________, posesor
al

cărții

de

identitate,

seria__________numărul_________________,eliberată

de________________________________________la

data

de________________________________,CNP________________________________________
________,

domiciliat(ă)

în

localitatea______________________________strada__________________________________
nr.________,
bloc_____________,scara_____________,ap.______,județul_______________________,

prin

prezenta solicit acordarea subvenției în valoare de 700 lei ca urmare a participării la activitățile
proiectului

”Dezvoltare

personală

și

stagii

de

practică

pentru

viitori

psihologi”,

POCU/90/6.13/6.14/108971.
Menționez că îndeplinesc condițiile precizate în Metodologia de acordare a sprijinului financiar
(subvenții) a proiectului, astfel:
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Răspundeți cu
CRITERIUL

DA sau NU

Fac parte din grupul țintă selectat
Am participat la activitatea de consiliere și orientare în carieră
Am beneficiat de programul de Dezvoltare personală(4 module)
Am parcurs stagiul de practică
Calificativ obținut din partea Tutorelui………………………………………………
Am susținut și promovat colocviul de practică
Am participat la concursul organizat în proiect
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria
răspundere că în ultimii 3 ani NU am beneficiat de nici o altă subvenție europeană din Fondul
Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 pentru activități similare cu
cele ale proiectului ”Dezvoltare personală și stagii de practică pentru viitori psihologi”.

Vă

rog

ca

plata

subvenției

să

se

______________________________________________,

efectueze

în

contul

dechis

la

banca______________________________________________________________.
Atașez la prezenta:
•

Copie CI, Extras de cont bancar.

Vă mulțumesc,
Data____________________
Semnătura_____________________
Telefon: _________________________________________
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Anexa 2
S.C. __________________________________________
Adresa_____________________________________
CUI________________________________________
Nr.__________/________________

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna________________________
____________________________________________________este

angajatul(a)

S.C.______________________________________________________________,
CUI_________________cu

sediul

în

localitatea_________________________,

strada______________________nr.________, județul______________________.
Cerințele postului ocupat sunt conforme cu studiile superioare în domeniul Științelor
economice.
Am eliberat prezenta pentru a-i servi la proiectul POCU/90/6.13/6.14/109234,
implementat de Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța.

REPREZENTANT LEGAL,
Semnătura,

Departament RU,
Semnătura,
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Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020
Axa prioritară 6 Educație și competențe
6.13, 6.14 Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii
”Rețea pentru dezvoltarea carierei în domeniul economic” - POCU/90/6.13/6.14/109234
A1.3 Acordarea subvențiilor grupului țintă,

Anexa 3
CENTRALIZATOR CERERI DEPUSE PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI
Nr.

Numele și prenumele
Specializarea

crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Întocmit,
______________________________
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Anexa 4

CENTRALIZATOR PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Nr.

Numele și

crt.

prenumele

GT

A 3.2

Planul

A4.2

Participare

de

Calificativ

Notă

afaceri

Tutore

colocviu

Concurs/Rezultat

1
2
3
4
5
6
7

Întocmit,
________________________________________
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Anexa 5

CENTRALIZATOR PLANURI DE AFACERI

Nr.

Numele și prenumele

Specializarea/Anul

crt

Denumire
Plan de afaceri

1
2
3
4
5
6
7

Întocmit,
________________________________________
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Anexa 6

D E C I Z I A nr. ___________/_______________
privind acordarea subvențiilor în cadrul proiectului
”Rețea pentru dezvoltarea carierei în domeniul economic” – ID 109234

Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 48575/04.07.2018 în care Universitatea
”Andrei Şaguna” din Constanţa este Beneficiar în vederea implementării proiectului ”Rețea pentru
dezvoltarea carierei în domeniul economic” – ID 109234, depus în cadrul Programului Operaţional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, Prioritate de investiție 10 i.v: Îmbunătățirea
utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitatea trecerii de la educație la muncă
și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme
pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ, crearea și dezvoltarea de
sisteme de învățarea bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Apel de proiecte
nr. 11 Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii, aprobat în vederea
finanţării,
În conformitatea cu prevederile legislației referitoare la achizițiile efectuate,
În baza Anexei 1 la contractul de finanțare -”Cererea de finanțare” și a bugetului proiectului,
În temeiul Cartei Universităţii ”Andrei Şaguna” din Constanţa,
Domnul prof.univ.dr.Aurel Papari, în calitate de manager al proiectului ”Rețea pentru dezvoltarea
carierei în domeniul economic” – ID 109234 ,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă plata subvențiilor pentru studenții din grupul țintă al proiectului, care au finalizat
stagiul de practică, în baza dosarelor individuale depuse.
Art. 2 Se constituie Comisia de acordare a subvențiilor pentru participanții la stagiile de pregătire
practică, formată din:
1. _______________________________,
2. _______________________________,
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3. _______________________________.
Art. 3 Experții nominalizați vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Reprezentant legal/Manager de proiect,
Prof. univ.dr. Aurel PAPARI

Am luat cunoştinţă,
1._____________________________,
2._____________________________,
3._____________________________.
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