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Cap. 1  INTRODUCERE 

 

Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului „Stagii de practică în domeniul 

turismului și alimentației pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest”, 

POCU/633/6/14/131218, în scopul stabilirii procedurii de acordare a premiilor pentru stagiile de 

practică efectuate de elevii încadraţi în grupul ţintă al proiectului. 

1.1. Context 

RCG CONSULTING GROUP SRL în parteneriat cu TRIANBIA CONSULTING SRL 

implementează proiectul „Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 

de elevi din regiunea Nord-Vest”, Cod MySMIS: POCU/633/6/14/131218, proiect co-finanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.   

 

Proiectul contribuie la obiectivul tematic 10 - POCU 2014-2020 de creștere a investițiilor în 

educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin asigurarea creșterii calității și a accesului la IPT, și adaptarea la necesităţile 

pieţei muncii. Concret, proiectul propune sprijinirea activității de învățare pentru un număr de 185 

de elevi la un potențial loc de muncă (stagii de practică); organizarea de sesiuni de consiliere și 

orientare profesională, acordarea de premii, dezvoltarea parteneriatelor între unitățile de 

învățământ și companii cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC respectiv, turism și alimentație. 

1.2 Descriere proiect  

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării elevilor din învățământul 

secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la 

locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de 

practică, consiliere și orientare profesionala pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu 

profil de turism și alimentație.  

Rezultatele așteptate sunt: 

 185 de elevi beneficiari de servicii de orientare si consiliere profesionala 

 185 de teste individuale de evaluare socioprofesională aplicate 

 185 de elevi care au participat la sesiuni de sensibilizare cu privire la egalitatea de șanse 

și nediscriminare 
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 1 platformă cu 3 module funcționale pentru susținerea dezvoltării elevilor și a 

parteneriatelor dintre elevi/părinți/cadre didactice și sectorul privat 

 185 stagii de practică individuale susținute  

 139 elevi certificati la încetarea calității de participant 

 39 elevi care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant 

 19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant 

 

Bugetul total al proiectului este de 2.058.942,20 lei, din care valoarea co-finanțării Uniunii 

Europene și a Gurvenului României este în valoare de 1.955.995,09 lei. Proiectul se 

implementează în Regiunea Nord-Vest pe o perioadă de 24 luni, în perioada 18.09.2020 – 

17.09.2022. 

1.3. Temei legal 

Acordarea premiilor se realizează în baza prevederilor următoarelor documente sau acte 

normative în vigoare: 

● Contract de finantare nr. 11495/17.09.2020 semnat cu Ministerul Fondurilor Europene 

(actual Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), avand ca obiectiv implementarea 

proiectului „Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de 

elevi din regiunea Nord-Vest” de către RCG Consulting Group SRL 

● Acord de parteneriat semnat de către RCG Consulting Group SRL și Trianbia Consulting 

SRL pentru implementarea proiectului „Stagii de practică în domeniul turismului și 

alimentației pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest” 

● Cererea de finanțare aferenta proiectului „Stagii de practică în domeniul turismului și 

alimentației pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest”, cod SMIS 

POCU/633/6/14/131218 

● Ghidul Solicitantului – Condiții specifice aferent Apelului de proiecte POCU/633/6/14 – 

Stagii de practică pentru elevi 

● Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020 în vigoare, cu modificările aduse prin Corrigendum-urile emise de 

AMPOCU 

● Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

● Prevederile Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia 

Comisiei Europene nr. C (2015) 1287 din 25.02.2015, cu modificările ulterioare.  
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ATENȚIE! 

Conform Codului Fiscal, Art. 110 – Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii și 
din jocuri de noroc, alin. (4) – Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau 
în natură: 

a) Premii sub valoarea sumei neimpozitabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, 

realizate de contribuabili pentru fiecare premiu; 

 
Ultima actualizare: OUG nr. 19 din 25.03.2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal 
 

 

Cap. 2  PREMIEREA ELEVILOR DIN GRUPUL TINTA   

In cadrul proiectului „Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de 

elevi din regiunea Nord-Vest”, primii 54 de elevi care își desfășoară stagiul de practică aferent 

unui an școlar în cadrul proiectului având toată documentația solicitată completată, vor beneficia 

de premiul de finalizare a stagiului de practică, în condițiile precizate în prezenta metodologie. 

Premiul pentru finalizarea stagiului de practică este în valoare de 600 lei/elev și se va acorda în 

masura disponibilităților, după îndeplinirea tuturor formalităților necesare.  

2.1. CINE POATE CONCURA PENTRU PREMIU: 

 

✅   Elevul admis în proiect 

 

Respectiv elevul care a completat dosarul de înscriere în proiect și care a fost admis în urma 

procesului de selecție și evaluare de către Comisia de selecție. Rezultatele selecției sunt 

publicate periodic pe pagina de Facebook a proiectului - https://www.facebook.com/Practice-

makes-perfect-Stagii-de-practica-pentru-elevi-101802968594541 și pe pagina web - 

https://practicemakesperfect131218.wordpress.com/  

 

✅ Elevul care a participat la un stagiu de practica complet in cadrul proiectului si se afla 

in an terminal  

Respectiv elevul din clasa a XI-a profesionala sau cls. a XII-a liceu care a fost prezent la stagiul 

de practică derulat în cadrul proiectului și a completat documentele necesare aferente stagiului – 

dosarul de practică.  

about:blank
about:blank
about:blank
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2.2. CINE PRIMESTE PREMIUL:  

Vor fi premiati elevii care indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

✅ Transmit dosarul de practica format din: 

- Caiet de practica 
- Fisa individuala de prezenta 
- Raport evaluare tutore impreuna cu nota primita de la tutorele din partea operatorului 

economic 
- Fisa autoevaluare elevi 
- Raport evaluare cadru didactic 

Către Tutorele de practică desemnat din cadrul proiectului, în format fizic sau online.  

Dosarul de practica trebuie sa contina toate documentele mentionate, completate corect si 
lizibil; 

✅ Prezinta o adeverinta de la operatorul economic/partener de practica pe modelul celei 

furnizate sau o adeverinta similara care sa contina urmatoarele date: 

- Date identificare operator (denumire, CUI, adresa, nume reprezentant) 

- Nume si prenume elev practicant 

- Perioada stagiului si nr. ore efectuate 

- Semnatura reprezentant 

Verificarea indeplinirii conditiilor pentru acordarea premiului este realizata de o comisie formata 

din Manager Proiect, Coordonator, Tutore de practica pe baza grilei de evaluare prevazute in 

Anexa 1.In urma verificarii, comisia elaboreaza Centralizatorul acordare premii dupa modelul 

prevazut in Anexa 2. 

Lista castigatorilor concursului, respectiv Anexa 3, va fi publicata pe pagina de Facebook a 

proiectului - https://www.facebook.com/Practice-makes-perfect-Stagii-de-practica-pentru-elevi-

101802968594541 și pe pagina web - https://practicemakesperfect131218.wordpress.com/  

 

Participantii nemultumiti de rezultate vor putea depune contestatii la adesa de mail: 

practicemakesperfect131218@gmail.com, in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea 

rezultatelor. Contestatiile se vor solutiona in cel mult 24 ore de catre comisie. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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2.3. ACORDAREA PREMIULUI 

Acordarea premiului se va realiza pentru primii 54 de elevi luati in ordinea notelor primite la stagiul 

de practica derulat prin proiect si care au trimis extrasele de cont. Acestia trebuie sa fie membrii 

ai grupului tinta in cadrul proiectului „Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației 

pentru 185 de elevi din regiunea Nord-Vest”, si sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute 

la capitolul 2 punctul 2.2 din prezenta metodologie. 

Premiul se va acorda in doua transe, respectiv prima transa de 5% reprezentand cofinantarea si 

transa a doua de 95% reprezentand finantarea nerambursabila. 

Pentru acordarea premiului este necesară punerea la dispoziție de către fiecare elev, a unui 

extras bancar din care să reiasa informațiile bancare, respectiv numarul de cont aparținând 

fiecarui elev premiat. Extrasele bancare se transmit tutorelui de practică desemnat in termenul 

comunicat. Depasirea termenului atrage dupa sine pierderea locului in ierarhia de acordare a 

premiilor. 

 

Cap. 3  CALENDAR DESFĂȘURARE 

 

● Lansare concurs: 1 Septembrie 2021  

● Colectare documente: 2 Septembrie - 22 Octombrie 2021  

● Verificare documente: 18 Octombrie - 25 octombrie 2021 

● Primire extrase cont: pana in data de 2 Noiembrie 2021 

● Publicare rezultate: 3 Noiembrie 2021 

● Contestații: 3 - 5 Noiembrie 

● Viramente – tranșa 1, reprezentând 5%, în maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea 

evaluării și primirea extrasului de cont; tranșa 2, reprezentând 95%, în maximum 2 zile 

lucrătoare de la încasarea plăților de la Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 

aferente Cererii de plată în cadrul căreia sunt incluși 

 

NOTĂ! 
 

Elevii care nu au transmis extrasele de cont până la data de 2 noiembrie 2021 le pot 

transmite până în data de 2 decembrie 2021, urmând ca premiile lor să intre pe o altă cerere 

de plată către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.   
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Cap. 4 PREVEDERI FINALE 

Prezenta metodologie a fost elaborată în conformitate cu prevederile cererii de finanțare a 

proiectului „Stagii de practică în domeniul turismului și alimentației pentru 185 de elevi din 

regiunea Nord-Vest”, și poate fi completată în funcție de necesitățile reale care decurg din 

implementarea activităților proiectului.  

 

Prezenta metodologie se aplică în cadrul proiectului POCU/633/6/14/131218 pe parcursul 

întregului proiect și poate fi modificată daca AMPOCU va interveni cu alte instrucțiuni sau dacă 

sunt identificate, de către oricare dintre membri echipei de management/implementare, 

oportunități de îmbunătățire a procesului.  

 

 

 

                        Intocmit,                                                                              Avizat, 

 

                  Coordonator proiect,                                                             Manager Proiect, 

              Petrean Andreea- Roxana                                                       ONEA MIHAELA
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Anexa 1- Grila evaluare acordare premiu 

Grila evaluare acordare premiu 

 

Criteriu evaluare Indicatii Eligibil/Neeligibil 

1. Elevul este admis in proiect 
Se verifica raportul de selectie si existenta 
FIG(fisa inscriere in grup tinta). 

Eligibil: se considera eligibil elevul care figureaza in 
raportul de selectie ca fiind admis si are FIG. 
Neeligibil: se considera neeligibil elevul care nu figureaza in 
raportul de selectie ca fiind admis sau nu are FIG. 
 
 

2. Elevul a participat la un 

stagiu de practica complet in 

cadrul proiectului si se afla in 

an terminal  

 

Se verifica listele de prezenta si 
conventia/contractul de practica. 

Eligibil: se considera eligibil elevul care a participat la un 
stagiu de practica complet in cadrul proiectului si se afla in 
an terminal.   
Neeligibil: se considera neeligibil elevul care nu a finalizat 
un stagiu de practica complet in cadrul proiectului sau nu 
se afla in an terminal.  
 

3. Elevul transmite dosarul de 

practica complet si completat 

corespunzator 

Se verifica continutul dosarului de practica 

Eligibil: se considera eligibil elevul care a transmis un dosar 
de practica complet, care contine: 

- Fisa individuala de prezenta 
- Raport evaluare tutore impreuna cu nota primita 

de la tutorele din partea operatorului economic 
- Fisa autoevaluare elevi 
- Raport evaluare cadru didactic 

 Completat corespunzator si lizibil. 
Neeligibil: se considera neeligibil elevul care nu transmite 
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dosarul de practica sau al carui dosar de practica este 
incomplet sau neconform.  

4. Elevul transmite adeverinta de 

practica completata 

corespunzator 

Se verifica adeverinta de practica 

Eligibil: se considera eligibil elevul care a transmis 
adeverinta de practica  iar aceasta  respecta modelul dat 
sau contine elementele: 
- Date identificare operator (denumire, CUI, adresa, nume 
reprezenta 
- Nume si prenume elev practicant 
- Perioada stagiului si nr. ore efectuate 
- Semnatura reprezentant  
Neeligibil: se considera neeligibil elevul care nu transmite 
adeverinta de practica sau aceasta este neconforma. 
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Anexa 2- Centralizator acordare premii 

 

 

 Centralizator acordare premii 

 

Nr. 
Crt. 

ELEV CRITERII ELIGIBILITATE PREMIU 

Nume, Prenume CNP Scoala Clasa Stagiu de practica Dosar de practica Nota 
Adeverinta 

practica 
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Anexa 3- Lista elevi castigatori 

 

 

 Lista elevi castigatori 

 

Nr. 
Crt. 

 

Nume, Prenume Scoala Clasa 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 




