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METODOLOGIE DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
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CAPITOLUL I – INTRODUCERE
A. Context
Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şi
Facultatea de Litere implementează proiectul POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiţi
pentru performanţă pe piaţa muncii”, având drept obiectiv general cresterea gradului de
ocupare pentru viitorii absolventi ai Universitatii din Craiova prin dezvoltarea aptitudinilor
de munca in cadrul stagiilor de practica, prin oferirea unor servicii de consiliere si orientare
in cariera si prin promovarea parteneriatelor ce faciliteaza tranzitia de la scoala la viata
activa. Derularea stagiilor de practica a studentilor (ciclul licenta si master) la centrele de
practica, este prevăzută, printre altele, și activitatea de acordare a subventiilor, în cadrul
căreia se vor acorda subventii in cuantum de 10 lei/ oră/ student pentru sprijinirea
desfăşurării activităţii de practică a studentilor (ciclul licenta si master)
Pentru implementarea acestei activităţi a fost elaborată prezenta Metodologie de
acordare a subvenţiilor pentru stagiul de practică prevăzute în cadrul proiectului
POSDRU/189/2.1/G/155806 „Pregătiţi pentru performanţă pe piaţa muncii”.
B. Temei legal
Acordarea subvenţiilor se realizează ţinând seama de prevederile următoarelor
documente/acte normative:
Contractul de finanţare POSDRU/189/2.1/G/155806 încheiat între centrele de
practică şi Universitatea din Craiova, cu modificările ulterioare, având ca obiect
implementarea proiectului „Pregătiţi pentru performanţă pe piaţa muncii”.
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare
(Titlul III: Impozitul pe venit);
Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei si Protecției Sociale si al Ministerului
Finanțelor Publice nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a
listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional
sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările
ulterioare;
Prezenta metodologie este realizată pentru acordarea subvenţiilor pentru stagiul de
practică în cadrul proiectului „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”
POSDRU/189/2.1/S/155806, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, perioada de implementare 01.07.2015-31.12.2015, în cadrul căruia
Universitatea din Craiova are rol de BENEFICIAR, având ca manager de proiect pe Prof.
univ. dr. STANCU Ion.
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CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ACORDARE A SUBVENȚIEI
1. În cadrul acestui proiect sunt prevăzute a se acorda 240 de subvenții. Ierarhizarea
solicitărilor se va face în funcție de nota de la colocviul de practică și de situația
școlară din anul de studii anterior, iar pentru studentii din anul I de studii, de licență
sau master, criteriul de ierarhizare va fi media de admitere.
2. Subvenţia, în valoare de 10 lei/oră, se acordă fiecărui student, membru al grupului
țintă, care a finalizat stagiul de practică organizat în cadrul proiectului „Pregătiţi
pentru performanţă pe piaţa muncii” POSDRU/189/2.1/G/155806.
3. Subvenţia de 10 lei/oră se acordă studentului în condiţiile prevăzute de prezenta
metodologie din cadrul proiectului„Pregătiţi pentru performanţă pe piaţa muncii”
POSDRU/189/2.1/G/155806
4. În vederea acordării subvenției se stabilesc următorii pași ce trebuie îndepliniți:
 Pasul 1: verificarea îndeplinirii de către student a condițiilor și/sau a criteriilor
prevăzute de prezenta metodologie. Verificarea se face de către o comisie
aprobată de echipa de echipa de management al proiectului pe baza unui referat
întocmit de managerul de proiect pentru numirea comisiei de analiza a dosarelor
de subventie.
 Pasul 2: decizie rector pentru numirea comisiei de analiza a dosarelor de
subventie;
 Pasul 3: proces verbal analiza dosare;
 Pasul 4: adoptarea unei Decizii privind acordarea subvenţiei, semnată de
managerul de proiect, care să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
 numele studenţilor beneficiari ai subvenţiei;
 cuantumul subvenţiei stabilit pentru fiecare beneficiar;
Decizia poate cuprinde, sub formă de listă, numele tuturor studentilor care pot
beneficia de subvenţie sau poate fi întocmită individual pentru fiecare student beneficiar al
subvenţiei în parte.
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 Pasul 5: decizie rector pentru acordarea subventiilor;
 Pasul 6: efectuarea plătii sumei reprezentând cuantumul subvenţiei.
Aceasta se face pe baza deciziei privind acordarea subvenţiei. În situaţia în care
plata se face prin transfer bancar în contul beneficiarului este necesară existenta la dosar
a unui exemplar fotocopiat al extrasului de cont al titularului beneficiar al subvenţiei.
Studenții beneficiari ai subvenției vor confirma incasarea acesteia semnand intr-un tabel
nominal. Tabelul va conține numele si prenumele studentului, CNP, valoarea subvenției,
data incasării si semnătura.

CAPITOLUL III - CRITERII DE ELIGIBILITATE PRIVIND ACORDAREA
SUBVENȚIEI PENTRU PARTICIPAREA LA STAGIUL DE PRACTICĂ
A. Aspecte privind condiţiile de eligibilitate ale beneficiarilor subvenţiei:
a) îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a face parte din grupul ţintă al proiectului:
1. Să fie student înmatriculat la unul din programele de licenta sau masterat
acreditate organizate de Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerilor şi Facultatea de Litere, în anul de studii în care este
prevăzut stagiul de practică.
2. Nu beneficiază de subventii/alte forme de sprijin acordate prin alte proiecte
pentru efectuarea stagiului de practică.
b) au promovat colocviul de practică;
c) au completat și depus la biroul de practică cererea de acordare a subvenției
(însoțită de copie după cartea de identitate și extras de cont al solicitantului);
studenții de la ciclul Master vor depunde cererea în perioada 16-27.11.2015, iar
studenții de la ciclul Licență vor depune cererea în perioada 16-27.11.2015.
B. Conţinutul dosarului privind acordarea subvenţiei
Dosarul de acordare a subvenţiei va conţine următoarele documente:
decizia privind acordarea subvenţiei semnată de managerul de proiect;
cererea de acordare a subvenției;
carte de identitate a studentului (în copie);
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adeverinţă de la secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student
înmatriculat;
catalog examen (în copie) și/sau lista cu studenții care au participat la colocviul de
practică validată de conducerea facultății și de comisia de examinare;
extrasul de cont al studentului participant la stagiul de practică organizat în cadrul
proiectului, în situația în care plata se face prin transfer bancar în contul
beneficiarului (în copie).

ANEXE
Anexa nr.1 - Model cerere de acordare a subventiei.

Data:
20.11.2015

Manager proiect,
Prof. univ. dr. Ion Stancu

Asistent manager,
Marilena RIZESCU

Consilier Juridic,
Laurențiu CIOBANU

Experți grup țintă,
Lect. univ. dr. Răducu - Ștefan BRATU
Conf. univ. dr. Carmen BANȚA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„Investește în oameni!”
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/189/2.1/G/155806

Anexa 1
CERERE DE ACORDARE A SUBVENŢIEI

Către Universitatea din Craiova

Subsemnatul(a)______________________________________________________________________________,
CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, posesor al CI seria _____, nr.
_________________,
având

domiciliul

/

_______________________________________,

reşedinţa

în___________________________,

str.

nr. _______, bl. ________, sc. ________, ap._______, județul

______________________________, vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea subvenției prevăzute
în

cadrul

proiectului

“Pregătiți

pentru

performanță

pe

piața

muncii”

POSDRU/189/2.1/G/155806 pentru stagiul de practică.
Doresc ca subvenţia în valoare de___________ lei să fie virată în:


contul IBAN*) _________________________________________________________________________________,
deschis la banca ________________________________, sucursala ________________________________, caz
în care anexez la prezenta cerere extrasul de cont bancar ce conține informațiile mai sus
menționate.

Solicit această subvenție având în vedere îndeplinirea criteriilor prevăzute în
Metodologia de acordare a subvențiilor pentru stagiul de practică.
Mă oblig să aduc la cunoștința Universităţii din Craiova, în termen de 3 zile, orice
modificări intervenite în datele furnizate.
Menționez faptul că, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în
calitate de membru al grupul ţintă în cadrul proiectului “ Pregătiți pentru performanță pe piața
muncii” POSDRU/189/2.1/G/155806, declar pe propria răspundere că nu beneficiez de
subvenţii/alte forme de sprijin acordate prin alte proiecte pentru efectuarea stagiului de
practică.

Data,

Semnătura,

