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REGULAMENT DE ACORDARE BURSE în cadrul 
proiectului 

“Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare” 
POCU/633/6/14/131616 

 

A1.1 - Definirea metodologiei de selecție și de lucru cu grupul țintă și a 

metodologiei de acordare a subvențiilor 
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REGULAMENT DE ACORDARE BURSE în cadrul proiectului “Stagiile de practică - calea de 

tranziție spre angajare” POCU/633/6/14/131616 

Pentru a beneficia de sprijin financiar este nevoie ca o persoană din grupul tinta al proiectului să 

îndeplinească următoarele condiții: 

• A fost selectată pentru a face parte din grupul țintă al proiectului și are dosarul complet 

cu actele care dovedesc apartenența la grupul țintă; 

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

• Pentru obținerea de sprijin financiar are o participare la activitățile specifice din proiect 

în procent de minim 80% (demonstrabilă pe baza situațiilor care centralizează prezența). 

Activitatile derulate in cadrul proiectului sunt cele de: stagii de practica si sesiunile de 

consiliere, orientare in cariera si dezvoltare personala). 

• Primeste aviz favorabil atat de la expertul de consiliere si dezvoltare a carierei cat si de la 

cadrul didactic supervizor. Avizul de conformitate se va intocmi de catre cei doi experti, 

avand in considerare implicarea elevului la activitatile din cadrul proiectului. 

Dosarul pentru obținerea sprijinul financiar-BURSE, va include următoarele documente depuse 

de catre beneficiar: 

• Cerere acordare sprijin financiar – completată de persoana majoră sau de 

părintele/tutorele persoanei sub 18 ani; 

• Extras cont bancar – al persoanei majore sau al părintelui/tutorelui persoanei sub 18 ani 

(pentru persoanele care solicită sprijin financiar), însoțit de copia actului de identitate al 

deținătorului contului (daca aceasta se afla la dosarul copilului, nu se mai depune a doua 

oara!) 

Dupa analizarea activitatii elevilor la activitatile proiectului, comisia de va intocmi o lista finala -

tabel centralizator cu beneficiarii de burse pentru participarea lor la stagiile de practica. Lista 

finala va fi afisata la secretariatul unitatilor de invatamant, pe pagina de facebook a proiectului 

sau pe site-ul web al unitatilor de invatamant. 
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Comisia de evaluare va fi alcatuita din: 

• Cadre didactice supervizoare; 

• Expert selecție și menținere grup tinta; 

• Specialist consiliere și orientare în carieră 

Calendarul estimativ de acordare al burseleor: 

Categorie GT 2020-2021 2021-2022 

Burse GT - cls. 11 
(învățământ liceal - 
tehnician in silvicultura) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în iulie, iar bursele se vor 
acorda în perioada iulie - 
august 2021 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2021-
2022, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în mai, iar bursele se vor 
acorda în perioada mai - iunie 
2022 

Burse GT - cls. 11 
(învățământ liceal - 
tehnician in economie) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în iulie, iar bursele se vor 
acorda în perioada iulie - 
august 2021 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2021-
2022, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în mai, iar bursele se vor 
acorda în perioada mai - iunie 
2022 

Burse GT - cls. 11 
(învățământ liceal - 
tehnician in turism) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în iulie, iar bursele se vor 
acorda în perioada iulie - 
august 2021 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2021-
2022, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în mai, iar bursele se vor 
acorda în perioada mai - iunie 
2022 

Burse GT - cls. 10 
(învățământ profesional -  
mecanic auto) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în iulie, iar bursele se vor 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2021-
2022, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în iulie, iar bursele se vor 
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acorda în perioada iulie - 
august 2021 

acorda în perioada iulie - 
august 2022 

Burse GT - cls. 10 
(învățământ profesional - 
ospatar (chelner), 
vanzator, lucrator in 
unitatile de alimentatie) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în iulie, iar bursele se vor 
acorda în perioada iulie - 
august 2021 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2021-
2022, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în iulie, iar bursele se vor 
acorda în perioada iulie - 
august 2022 

Burse GT - cls. 12 
(învățământ liceal - 
tehnician in silvicultura) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în mai, iar bursele se vor 
acorda în perioada iunie – iulie 
2021 

Nu este cazul 

Burse GT - cls. 12 
(învățământ liceal - 
tehnician in economie) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în mai, iar bursele se vor 
acorda în perioada iunie – iulie 
2021 

Nu este cazul 

Burse GT - cls. 12 
(învățământ liceal - 
tehnician in 
administratie) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în mai, iar bursele se vor 
acorda în perioada iunie – iulie 
2021 

Nu este cazul 

Burse GT - cls. 12 
(învățământ liceal - 
tehnician in turism) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 

Nu este cazul 
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ultimei săptămâni de practică 
este în mai, iar bursele se vor 
acorda în perioada iunie – iulie 
2021 

Burse GT - cls. 11 
(învățământ profesional -  
mecanic auto) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în iulie, iar bursele se vor 
acorda în perioada iulie - 
august 2021 

Nu este cazul 

Burse GT - cls. 11 
(învățământ profesional - 
ospatar (chelner), 
vanzator, lucrator in 
unitatile de alimentatie) 

Subvențiile se vor acorda la 
sfârșitul anului școlar 2020-
2021, după finalizarea stagiului 
de practică. Data estimativă a 
ultimei săptămâni de practică 
este în iulie, iar bursele se vor 
acorda în perioada iulie - 
august 2021 

Nu este cazul 

 

1. CRITERII DE ELIGIBILITATE 
 

• Membru grup țintă 

• Prezență de minim 80% la activități 
 

2. CONȚINUT DOSAR BURSĂ 
 

• Cerere acordare bursă; 

• Extras cont bancar – al persoanei majore sau al părintelui/tutorelui persoanei sub 18 ani 
(pentru persoanele care solicită bursă), însoțit de copia actului de identitate al 
deținătorului contului (daca s-a depus la dosarul de grup tinta nu se mai adauga la dosarul 
de acordare sprijin!). 
 

3. PROCESUL DE ACORDARE A BURSELOR 
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Etapa 1 – postarea anunțului de informare cu privire la depunerea documentelor pentru 

solicitarea burselor (depunerea documenteleor solicitate: extras de cont si cererea de acordare 

se depun fizic sau on-line ). Anunțul de informare cu privire la depunerea documentelor va fi 

afișat pe site-ul și avizierul școlii, după încheierea stagiilor de practică aferente anului școlar în 

curs. 

Etapa 2 – Verificarea eligibilității dosarelor, respectiv prezența și implicarea elevilor la activitățile 

proiectului și postarea Listei finale de beneficiari (la avizierul școlii și pe site-ul web al unității de 

învățământ); 

Etapa 3 - Contestațiile se depun la unitatea școlară, iar rezultatul evaluării se va afișa pe site și la 

avizierul unității implicate. 

Etapa 4 – Acordarea burselor. 

 

 

Întocmit, 

Ana Gavra - Expert selecție și menținere grup țintă 

 

 


