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1.1. În cadrul proiectului “Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt”, cod proiect 

POCU/633/6.14/132918, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional 

Capital Uman 2014 - 2020, Asociatia INTER CONCORDIA Botosani, în calitate de beneficiar al 

acestuia, va acorda subvenții persoanelor care fac parte din grupul țintă al proiectului și care 

indeplinesc cumulativ cerințele descrise în prezenta metodologie. 

1.2. Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea nivelului de participare la programe de 

învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-

universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC 

şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 OS.1 Cresterea nivelului de informare, consiliere si orientare profesionala, axate pe 

dobandirea de competente care raspund necesitatii si au in vedere facilitarea insertiei pe 

piata muncii dupa finalizarea studiilor pentru un numar de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel 

de calificare 3-5 din invatamantul profesional si tehnic din judetul Neamt; 

 

 OS.2 Completarea cunostintelor practice si acomodarea cu un viitor loc de munca pentru 

184 de elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5, din 

judetul Neamt prin efectuarea unor stagii de practica la companii in domeniul specializarii 

urmate in scoala, in urmatoarele domenii : mecanica; electronica si automatizari ; industria 

textile si pielarie ; economic, urmand ca cel putin 76% dintre acestia sa fie certificate. Cel 

putin 20 % din cei 184 de elevi vor apartine sectoarelor economice cu potential competitiv, 

cuprinse in Strategia Nationala pentru Comptetitivitate, precum si in SNCDI; 
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 OS.3 Cresterea nivelului de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca a alevilor 

din Invatamantul profesional si tehnic prin incheierea unui numar de 10 parteneriate intre 

furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii 

de practica (societati comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor 

absolventi in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate 

conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI), din judetul Neamt; 

 

 OS.4 Cresterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui numar de 40 de   elevi care finalizeaza 

stagiile de practica; 

 

 OS.5 Cresterea nivelului de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, prin infiintarea 

a 4 fime de exercitiu. 

 

1.3 Activitatile proiectului 

 A1.1 Managementul proiectului; 
 A1.2 Achizitii publice; 

 A2.1 Elaborarea metodologiei de recrutare si a instrumentelor de furnizare a serviciilor 
de informare, consiliere si orientare profesionala; 

 A.2.2 Recrutarea grupului tinta si furnizarea serviciilor de informare, consiliere si 
orientare profesionala personalizate pentru elevi; 

 A3.1 Elaborarea metodologiei privind practica elevilor; 

 A.3.2 Efectuarea de stagii de practica pentru elevi din invatamantul profesional sitehnic 
ISCED 2 – 4, nivel de calificare 3 – 5; 

 A3.3 Acordarea de subventie pt. elevii care au finalizat stagiul de practica; 



 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe” 
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlu proiect: „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt”, Cod SMIS: 132918 
 

 
 A4.1 Identificarea agentilor economici interesati pentru incheierea de parteneriate cu 

institutiile de invatamant; 

 A4.2 Incheierea unui numar de 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare 
profesionala initiala; 

 A5.1. Identificarea domeniilor in care vor fi infiintate firmele de exercitiu; 

 A5.2 Infiintarea de 4 firme de exercitiu; 

 A6 Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor 
proiectului - Cheltuieli indirecte 

 
I. OBIECTIVELE METODOLOGIEI 

 
Metodologia are ca scop stabilirea criteriilor ce trebuie îndeplinite astfel încât elevii din 

grupul tinta să intre în posesia subvenției stabilite și aprobate în baza cererii de finanțare 

la finalizarea activităților prevăzute în cadrul proiectului (parcurgerea activitatii de 

consiliere din cadrul subactivității 2.2 și participarea la stagiile de practica din cadrul 

subactivității 3.2).  

Subvenția are ca scop motivarea elevilor care pe durata activităților proiectului dovedesc 

responsabilitate, bună conduită, creativitate, dorința de a investi în propria dezvoltare și 

capacitatea de a dobândi competențe noi.  

Stimularea membrilor grupului țintă de a participa la activitățile proiectului se realizează 

prin acordarea unor subvenții în baza contractului de finanțare a proiectului.  

Pentru realizarea integrală a activităților menționate mai sus, fiecarui elev din cei 184 i 

se va acorda o subvenție financiară de 800 lei la finalizarea acestora. 

 

 



 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe” 
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din 
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlu proiect: „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt”, Cod SMIS: 132918 
 

 
 

II. GRUP TINTA 

In cadrul proiectului, grupul tinta este format din 184 elevi nivel educatie ISCED 2-4, 

nivel de calificare 3-5, din cadrul unitatilor de invatamant profesional si tehnic din 

judetul Neamt. 

             Cel putin 10% din acestia vor proveni din mediul rural si/sau vor fi cetateni romani de 

etnie roma, mai exact. 

 

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE PRIVIND ACORDAREA SUBVENTIILOR 

Pentru acordarea subvenţiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele 
criterii:  

 
 Fac parte din grupul tinta al proiectului, elevi din cele patru domenii vizate prin proiect; 

 Au dosarul de inscriere in proiect complet (Anexa 1 - FGT, copie act de identitate, Anexa 2 

- Declaratie privind utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, Anexa 3 – 

Declaratie privind disponibilitatea participarii la activitatile proiectului, Anexa 4- 

Declaratie privind evitarea dublei finantari, Adeverinta eliberata de unitatea de 

invatamant la care este inregistrat) 

 Au participat efectiv la activitatile de consiliere si orientare profesionala; 

 Au dosarul aferent stagiului de practica complet, pe unul dintre domeniile: mecanica ; 

electronica si automatizari ; industria confectii si pielarie, economic; 

 Au cumulat prezenta 100% pe parcursul derularii stagiului de practica, prin exceptie se ia 

in calcul marja de maxim 10% absente nemotivate. Nu este obligatoriu ca elevul sa detina 

certificatul de practica (ci sa aiba finalizat stagiul de practica) 
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 Au completat Anexa 1 - Cerere tip privind acordarea subvenției /contractul de 

acordare a subventiei 

 

IV. CONTINUTUL DOSARELOR DE SUBVENTII 

               .............. 

V. SELECTIA DOSARELOR DE SUBVENTII 

.................... 
 

Procesul de selecţie se va desfăşura în 2 etape:  

Etapa 1 - verificarea eligibilităţii dosarelor (admis / respins), de către Comisia de 

evaluare și selectie desemnată de Asociatia INTER CONCORDIA, în calitate de beneficiar 

al contractului de finanțare sus-mentionat. 

Etapa 2 - publicarea listei cu dosarele declarate eligibile de către comisie. 

 

Comisia de evaluare și selectie va fi formată din următorii membri ai echipei de 

management conform Deciziei nr ............: 

 

VI.  MODALITATEA DE ACORDARE A SUBVENTIILOR 

................................. 

VII. DISPOZITII FINALE 

Subvenţiile care fac obiectul prezentei metodologii vor fi plătite, de către Asociatia INTER 

CONCORDIA beneficiarilor eligibili, conform listei care va conține dosarele declarate eligibile 

pentru acordarea subvenției. 
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Anexe la Metodologie: 

1. Cerere tip privind acordarea subvenției 

2. Decizie nr. ............. 

3. .................. 

 


