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Obiective ale metodologiei 

 
Prezenta metodologie se aplică în cadrul proiectului’’Investim in tineri. Studentii de azi, 
profesionistii de maine – Young-Pro”, SMIS 133306 începând cu data aprobarii. 
 
Metodologia urmareste: 

✓ asigurarea transparentei in procesul de acordare a premiilor; 
✓ respectarea principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii; 
✓ realizarea unui proces de selectie obiectiv, pe criteria clar definite a celor premiati. 

 
 
  Principii de premiere: 

✓ beneficiarii premiului: maxim 322 de studenti cursanti 
✓ valoarea premiilor: 161.000 lei, 500 lei/student 

 
 

 Descrierea proiectului 

 
Proiectul susține domeniile de acțiune pentru ocuparea forței de muncă prin facilitarea 

tranziției de la școală la viața activă și creșterea nivelului de ocupare în rândul absolvenților. 

Studenții vor efectua stagii de practică atât la Travel Time și la Grant Box Consulting cât și în 
alte companii antreprenoriale IMM uri și Companii mari în diferite regiuni din țară.  
Cei 2 parteneri vor facilita accesul studenților la cele mai potrivite companii în raport cu 
domeniul de studiu și de specializare. 
Proiectul vizează optimizarea pregătirii profesionale a grupului țintă prin: 

 
✓ dezvoltarea competențelor profesionale adecvate cerințelor pieței muncii într un 

mediu economic competitiv, facilitând accesul/participarea la stagii de pregătire 
practică la agenți economici 

✓ dezvoltarea de competențe cheie, transversale, de facilitare a integrării pe piața 
muncii și un traseu al carierei optimizat 
 

Proiectul propune măsuri de remediere la nivelul fiecăruia dintre factorii identificați și 
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aduce elemente de valoare adaugată și beneficii directe membrilor grupului țintă 
Acesta contribuie direct la îndeplinirea următoarelor obiective: 
 

✓ Creșterea oportunităților de angajare ale tinerilor adaptarea competențelor, 
metodelor și programelor de predare la nevoile pieței muncii coordonarea între 
angajatori și sistemul de învățământ și formare profesională; 

 
✓ Efectul pozitiv al proiectului și beneficiul pentru grupul țintă derivă din acțiunile 

implementate astfel încât prin participarea grupului țintă în contexte reale de muncă 
la stagiile de practică prin informarea și consilierea grupului țintă acesta își poate 
adecva așteptările pe care le are de la piața muncii, adaptându-si-le la ceea ce piața 
muncii poate să ofere în realitate. 

 
 

Proiectul are in vedere acordarea  a maximum 322 premii, pana la incidenta numarului total 
de studenti inscrisi in grupul tinta, in valoare neta de 500 lei.  
Dupa finalizarea stagiului de practica, practicantii vor primi premii (500lei/student), in functie 
de prezenta si implicare in stagiul de practica (conform regulamentului prezent) 
 

ATRAGEREA, MOTIVAREA SI MENTINEREA. Proiectul isi propune sa mentina atentia si dorinta 
de implicare a studentilor. Astfel, prin intermediul proiectului vor fi asigurate mecanisme de 
atragere, motivare, mentinere: 
- constientizarea beneficiilor participarii la proiect; 
- semnarea angajamentelor din documentele de grup tinta; 
-includerea in metodologiile de consiliere a elementelor de motivare (vezi sectiunea 
Metodologie) etc. 
- asigurarea unui stagiu de practica care ii ajuta pe practicanti sa isi dezvolte competente 
practice in sectoare precum: IT, Turism si in companii cu renume de pe piata locala si 
nationala; 
- participarea la sesiuni de consiliere profesionala care pot avea beneficii pe termen lung 
(chiar si pentru cei care fac doar stagiul de practica si nu sunt si angajati in urma proiectului); 
-  posibilitatea castigarii de premii in valoare de 500 lei; conceptul competitiei se bazeaza pe 
principiul recompensarii performantei peste medie; in acest fel, toti tinerii au sanse reale (si 
se pot percepe ca avand sanse reale) de a castiga premiul, spre deosebire de sistemul de  
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premiere a excelentei, in care primii 3-4 vor fi premiati si cei care se percep in afara 
esantionului de varf pot fi demoralizati; 
Modalitatea si regulile acordarii premiilor vor fi prezentate grupului tinta in mod transparent, 
prin intermediul unor proceduri specifice, inainte de inceperea stagiilor de pregatire practica. 
De asemenea, in organizarea activitatilor proiectului, pentru a asigura tuturor sanse egale, 
toti studentii vor fi evaluati in acelasi mod, dupa aceleasi criterii, indiferent de momentul in 
care vor intra in stagiul de practica.  
Pana la finalizarea implementarii proiectului se va mentine o legatura directa cu fiecare 
membru al grupului tinta in vederea urmaririi evolutiei acestuia si obtinerii documentelor 
necesare contorizarii la uneia sau mai multor categorii de indicatori.) 

 

 In ce constau Premiile 

 
Acestea se vor acorda in cadrul activitatii: A1.2. Organizarea, planificarea si derularea 
stagiilor de practica la angajatori, conform Legii 258/2007 
 
În cadrul contractului de finanțare ’’Investim in tineri. Studentii de azi, profesionistii de 
maine – Young-Pro”, SMIS 133306 implementat în perioada 22 septembrie 2020 – 22 
septembrie 2022, vizeaza imbunatatirea competentelor profesionale a unui numar de 322 
de viitori absolventi de invatamant tertiar universitar cu domiciliul intr-una din Regiunile mai 
putin dezvoltate ale Romaniei. 
 
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020, Axa Prioritara 6 - Educație și competențe, 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, Obiective specifice: 6.13, 6.14. 
În cadrul proiectului este prevăzută acordarea de premii beneficiarilor care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate din prezenta metodologie. Vor fi acordate premii în cuantum de 500 
lei pentru un stagiu de practică încheiat.. 
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Criterii  de eligibilitate  

Acest capitol descrie criteriile de eligibilitate pentru studenti pentru a primi premiile ca 

urmare a participarii la stagiul de practica in proiectul Young Pro.  

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

1. Fac parte din grupul țintă eligibil al proiectului conform cererii de finanțare 
1.1 Au domiciliu in zonele vizate in proiect – toate regiunile mai putin eligibile ale 
Romaniei (exceptie Bucuresti si Ilfov – zone neeligibile); 
1.2 Au complet si au prezentat in original dosarul cu acte care dovedesc apartenența 
la grupul țintă – toate documentele prevazute in Metodologia de selectie GT; 

 
2. Au înregistrat o rată de prezență la stagiul de practică de 100% , intrunind numarul 

obligatoriu de ore de practica stabilite in planul de invatamant pentru fiecare 

specializare, facultate si an de studiu 

 

4. Au desfasurat activităţile cerute de tutorii de practica pentru realizarea temei de 
practică alese respectând durata, perioada stagiului şi programul de lucru stabilit; 

 
5. NU vor folosi informaţiile la care are acces în timpul stagiului pentru a le comunica 

unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului – prevedere 
inclusa in cererea de acordare a premiului; 

 
6. Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student al 
instituţiei de învăţământ superior. 
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Etapele premierii studentilor 

 
Etapa 1 
 
Nominalizarea comisiei de premiere 
 
Managerul de proiect va nominaliza comisia pentru a analiza dosarelor individuale de grup 
tinta si documéntele elaborate de tutori pentru fiecare student, pentru a decide daca acesta 
poate beneficia de premiu. 
Aceasta este compusa din tutori de practica, mentori coordonatori si/sau coordonatorul 
partenerului, avand un numar impar de 3 membri. 
 
Etapa 2  
 
Verificarea dosarelor individuale de grup tinta si a documentelor care documenteaza stagiile 
de practica pentru a verifica indeplinirea conditiilor de acordare a premiului. 
Verificarea dosarelor pentru acordarea premiilor este realizata de comisia desemnata la 
pasul 1 in baza unui checklist prevazut in Anexa 1 
 
Comisia pentru acordarea premiului va verifica prezenta la stagiul de practica pentru fiecare 
student care solicita premiul in baza documentelor justificative centralizate de tutorii de 
practica care atesta prezenta la activitatea de practica in proiectul POCU ’’Investim in tineri. 
Studentii de azi, profesionistii de maine – Young-Pro”, SMIS 133306 si in baza cererii de 
acordare a premiului din Anexa 2 
 
În timpul stagiului de practică studenţii vor efectua activităţi relevante specializării pentru 
care se instruiesc, în conformitate cu Convenția de practică emisă de către Facultatea al 
cărei student este practicantul. Tutorii de practica si expertii grup tinta si dezvoltare 
parteneriate vor identifica anterior organizarii stagiilor de practica, in baza informatiilor si 
documentelor disponibile, competenţele care vor fi dobândite pe perioada stagiului de 
practică pentru fiecare specializare si an de studiu. 
 
Etapa 3 
 
Decizia managerului de proiect de a acorda sau nu premiul solicitat pentru fiecare student 
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In baza analizelor deja realizate de membrii comisiei pentru acordare a premiilor va fi 
elaborata Decizia de acordare a premiului in proiect (Anexa nr. 3) care va fi aprobata de 
managerul de proiect la propunerea comisiei stabilite in Etapa. 1. 
 
Etapa 4 
 
Intocmirea borderoului/statului de plata a premiilor 
In baza dosarelor pentru acordarea premiilor, expertul desemnat de manager de proiect va 
intocmi, iar responsabilul financiar va verifica borderoul/statul de plata a premiilor - 
Borderoul/statul de plata al premiilor (anexa nr.4) va fi avizat de manager proiect. 
 
 
Etapa 5 
 
Informarea studentului privind acordarea premiului 

 
Acordarea premiului va fi adusa la cunostinta fiecarui student in mod direct de catre echipa 
de implementare a proiectului POCU ’’Investim in tineri. Studentii de azi, profesionistii de 
maine – Young-Pro”, SMIS 133306. 
 
 
Etapa 6 
 
Plata premiului 
 
Contravaloarea premiului se virează în conturile bancare personale ale fiecărui membru al 
grupului tinta care indeplineste conditiile de primire a premiului acordat prin proiect.  
 
 
 
Plata va fi efectuata de către Travel Time D&R SRL in calitatea sa de beneficiar al proiectului 
beneficiarilor eligibili pentru a primi premiul, in termen de 30 zile lucratoare de la primirea 
tuturor documentelor care stau la baza efectuarii platii si de la identificarea in contul de 
disponibilitati al proiectului a sumelor necesare, in urma incasarii acestora de la finantator. 
În situaţia în care în perioada respectivă nu există disponibilul de bani în contul proiectului, 
plăţile vor fi efectuate imediat ce situaţia financiară a contului de proiect va permite.   
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Responsabilul financiar va centraliza la dosarul financiar al proiectului un extras de cont din 
care sa rezulte viramentele si/sau extragerile realizate pentru plata premiilor in proiect. 
 
 

Dosarul pentru acordarea premiului va conţine:  

1. Dosarul individual de GT complet – centralizat in cadrul A.1.1 si completat, dupa caz  

2. Checklist-ul de validare a dosarului individual de premiere – Anexa 1 

3.   Cerere de acordare a premiului – Anexa 2 insotita de  Extras cont bancar - aferent 

contului in care se va face plata premiului – de unde sa reiasa ca studentul este titularul 

contului sau unul dintre parinti/tutore legal; 

4.   Decizia de acordare a premiilor, eliberată de Comisia de acordare a premiilor - Anexa 3 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


