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I. PREAMBUL  

 Prezentul  Regulament de acordare premii în cadrul concursului – START 

OCUPARE  – derulat în cadrul stagiilor de practică se derulează în cadrul proiectului 

AGRI-PRACTIC, proiect  cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020. INFOEDUCATIA SRL și ASOCIAȚIA ORIENTAT,  în 

calitate de parteneri în cadrul proiectului au planificat oportunitatea de organizare și 

derulare în cadrul stagiilor de practică a concursului START OCUPARE prin dezvoltarea 

competențelor și deprinderilor viitorilor absolvenți ai învățământului secundar și terțiar 

non-unveristar care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din prezentul Regulament. Scopul 

concursului este de a stimula viitorii absolvenți să se implice în mod proactiv în dezvoltarea 

propriilor competențe și abilități profesionale, în vederea integrării mai ușoare pe piața 

muncii la finalizarea studiilor secundare. 

 
II. CADRUL LEGAL APLICABIL 

Concursul, în sens general, reprezintă o întrecere sau competiție, între mai mulți 

participanți care se termină cu un clasament și cu acordarea unor premii celor mai buni 

dintre participanți, în limita bugetului de premiere planificat de organizator. În cadrul 

concursului START OCUPARE competiția se va realiza între elevii participanți la stagiile de 

practică din cadrul proiectului și va consta în evaluarea obiectivă a nivelului de 

performanță în înțelegerea și însușirea cunoștințelor teoretice din domeniul vizat de 

stagiile de practică, formarea abilităților practice în domeniu profesional și demonstrarea 

nivelului de responsabilitate, elemente capabile ulterior să asigure integrarea optimă pe 

piața muncii a viitorilor absolvenți respectând prevederile următoarelor documente: 
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 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 
pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene; 

 Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011  - a asistenței sociale; 
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora; 

 Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și 
bărbați, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
507/2006; 

 Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE; 

 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, 
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE- STAGII DE 
PRACTICĂ PENTRU ELEVI; 

 Contractul de finanțare nr. 7493 din 10.07.2020; 
 GHID ORIENTARI GENERALE  POCU, Ediția Octombrie 2020. 
 Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul 

proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de 
Investiţii 2014-2020 (partea I şi partea a-II a). 

 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 
Orizonturi 2013-2020- 2030; 

 Documentul Cadru Regional/RIS3 a Regiunii Nord-Est 2014-
2020  

 Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a României 
2014-2020 (domenii de specializare națională: biomasa, 
biocombustibil; construcții eco; biotehnologii albastre)  
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 Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 
 Strategia naţională a României privind schimbările climatice 

2013 - 2020; 
 Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 

2020 
 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-

2020 
 Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) 
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 
 Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în 

România 
 Strategia Naţională pentru Învăţământ Terţiar 2015-2020 
 Strategia Naţională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții 
 Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020 
 Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu 

Dizabilități 2014-2020  
 Contract cadru de practică. 

 III. OBIECTIVE 

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea utilității sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii în domeniul agroalimentar prin facilitarea trecerii de la 
educație la muncă și adaptarea și anticiparea competențelor viitorilor angajați prin 
participarea la programe de învățare bazate pe muncă. Corelarea dintre cerințele 
angajatatorilor și competențele dobândite prin sistemul educațional este esențială, atât 
pentru creșterea competitivității companiilor cât și pentru dezvoltarea unor locuri de 
muncă bine plătite pentru viitorii absolvenți. Lipsa competențelor și abilităților solicitate 
de angajatori în rândul absolvenților de invatamant preuniversitar este principala piedica 
in angajarea acestora. Prin dezvoltarea de competente profesionale in cadrul stagiilor de 
practica derulate in parteneriat cu angajatori din domeniul agroalimentar se ating 2 tinte 
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extrem de importante – scade costul cu pregatirea fortei de munca nou angajate pentru 
angajatorii din domeniul agroalimentar, si creste posibilitatea identificarii de forta de 
munca pregatita pentru a ocupa un loc de munca imediat dupa incheierea studiilor 
preuniversitare. Lipsa de forta de munca, nu doar de cea calificata este o problema in 
continua crestere in Romania. Numarul mare de persoane care au parasit si parasesc in 
continuare Romania in vederea gasirii unor locuri de munca mai bine platite este una din 
cele mai mari probleme pentru angajatori. 

Proiectul contribuie la atingerea următoarelor obiective: 

Obiectivul Specific 1. Dezvoltarea aptitudinilor si competentelor profesionale a 
190 de elevi din invatamantul învățământul secundar și terțiar non-universitar prin 
participarea la programe de invatare la locul de munca/stagii de practica la agenti 
economici din domeniul agroalimentar in vederea integrarii pe piata muncii. Prin 
implementarea proiectului se urmareste dobandirea de abilitati si competente practice la 
standarde Europene, in conformitate cu nevoile firmelor din domeniul agroaliamentar si 
asigurarea de forta de munca calificata. Pentru a dispune de o formare profesionala 
complexa, elevii participanti vor fi instruiti si motivati astfel incat, in urma stagiilor de 
practica sa dispuna de abilitati practice si cunostinte teoretice necesare insertiei cu succes 
pe piata muncii, nivel ridicat de adaptare cerintelor activitatii practice din domeniul 
agroalimentar, cunoasterea si utilizarea materialelor si metodelor inovatoare in acest 
domeniu. Modalitățile de combinare a celor două tipuri majore de învățare – în școală și la 
locul de muncă – reprezintă esența invatarii pe tot parcursul vietii și punctul de plecare al 
reformei în acest domeniu. Existența unor absolvenți care să se poată integra socio-
profesional rapid după finalizarea studiilor presupune acumularea atât a cunoștințelor 
teoretice, cât și a celor practice și nu în ultimul rând a competențelor transversale este 
esentiala pentru piata muncii. Rezultatul asteptat este participarea la stagii de practica a 
minim 190 de elevi din domeniul agroalimentar si dezvoltarea  

Obiectiv Specific 2. Orientarea si consilierea profesionala a minim 190 de elevi din 
invatamantul preuniversitar învățământul secundar și terțiar non-universitar in 
vederea pregatirii acestora pentru viata activa si cresterea adaptabilitatii lor pe piata 
muncii. Prin orientarea si consilierea profesionala a tinerilor folosind instrumente si teste 
speciale se va realiza profilul socio-profesional al acestora, se va realiza traseul profesional 
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si vor fi orientati atat din punct de vedere profesional, cat si in ceea ce priveste continuarea 
studiilor, accesarea programelor de calificare-recalificare. Un program de orientare si 
consiliere realizat in aceasta etapa decisiva ii va ajuta pe elevi sa faca o alegere compatibila 
cu profilul fiecaruia, asigurandu-se in acest fel calitatea fortei de munca, informarea 
viitorilor absolventi cu privire la cerintele pietei muncii, pregatirea elevilor astfel incat 
acestia sa corespunda nevoilor angajatorilor. Se vor dezvolta complementar abilitati de 
lucru in echipa, de comunicare dar si cunoasterea drepturilor angajatilor si angajatorilor, 
necesitatea existentei unui echilibru intre viata profesionala si viata de familie, mobilitate 
profesionala, necesitatea invatarii pe tot parcursul vietii. Furnizarea de servicii de 
orientare și consiliere în carieră în paralel cu urmarea cursurilor de formare profesională 
reprezintă una din provocările sistemului de educație actual, urmarindu-se dezvoltarea 
acestor servicii care să acompanieze elevii pentru facilitarea integrării lor pe piața muncii 
conform abilităților elevului și motivației lor intrinseci.  

Obiectiv Specific 3. Dezvoltarea de parteneriate intre intreprinderi si institutiIe de 
invatamant din Regiunea Nord-Est in scopul pregatirii profesionale integrate, conform 
cerintelor pietei fortei de munca in domenii cu potential competitiv conform SNC in 
domeniul agroalimentar. Proiectul sustine cooperarea locala si regionala prin orientarea 
asupra dezvoltarii relatiei unitatilor de invatamant cu agentii economici din domeniul 
agroalimentar, unul dintre principalele domenii de specializare inteligenta identificate 
pentru regiunea Nord-Est. In acest sens, parteneriatele prevazute a se incheia cu agentii 
economici (ca parteneri relevanti pentru stagiile de practica) vor asigura realizarea 
corelarii dintre continutul curriculei si pregatirii scolare cu dinamica cerintelor exprimate 
la nivelul pietei muncii. Dezvoltarea sistemului de educație și formare profesională nu se 
poate realiza fără implicarea activă a angajatorilor pornind de la etapa identificării nevoilor 
de formare, a promovării acestora în rândul elevilor, a participării la instruirea practică a 
elevilor, în evaluare și certificare, iar consolidarea parteneriatelor angajatorilor cu școlile 
din învățământul profesional și tehnic reprezintă o cerință esențială pentru creșterea 
calității și relevanței învățării la locul de muncă. 

 Obiectivele programului de stagii de practică: 
 Scopul programului de stagii de practică constă în formarea de competențe și 
dezvoltarea de abilități profesionale pentru elevii din învățămîntul terțiar preuniversitar 
în domeniul agricol și veterinar pentru cel puțin 190 de elevi, membri ai grupului țintă.  



 
 
 
DENUMIRE PROIECT: AGRI-PRACTIC 
Cod SMIS: 131172 
Contract de finanțare: POCU/633/6/14/131172  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Prioritatea de investiții 10.iv Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, 
facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a 
calității lor 
Obiective Specifice (O.S.) 6.14 - Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și 
ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar 
 
 
 

Page 8 of 23 
 

Un elev va participa la un stagiu de practica de 60 de ore efectuat pe o perioada 
de 15 zile, 4 ore pe zi, in medie timp de 3 săptămâni. Se vor forma 19 grupe a cate 10 
elevi provenind din unitati scolare cu profil agroalimentar.  

 
Fiecare grupă de practică va fi însoțită de un profesor însoțitor din cadrul școlii din 

care provin elevii iar activitatea de stagii de practică va fi realizată cu ajutorul unor mentori 
de practică provenind din cadrul unităților de practică selectate pentru a fi parteneri, atât 
din rândul parteneriatelor anterioare avute de unitatea școlară, cat si din randul noilor 
parteneri identificati. In vederea organizarii stagiilor de practica se va realiza un calendar 
de derulare a acestora pe intreg parcursul anului scolar respectand calendarul anului scolar 
si prevederile Notei interne MEN si CNDIP nr. 313/2039 din 9.08.2017 de corelare a listei 
domeniilor si specializarilor de studii cu sectoarele economice cu potential de crestere din 
Romania pentru calficarile de nivel 5. Selectia atat a elevilor cat si a partenerilor de practica 
se va face respectand egalitatea de sanse si gen, principiile transparentei si nediscriminarii.  

 
În cadrul activităților de practică se stabilesc obiectivele de invatare atat teoretice 

cat si practice, competentele profesionale si abilitatile pe care elevii trebuie sa si le dezvolte 
pe durata stagiului de practica. Coordonatorul de stagii de practica impreuna cu 
responsabilul de parteneriate si profesorii insotitori vor realiza activitatile de monitorizare 
a activitatii tutorilor dar si a prezentei si implicarii elevilor. La finalul stagiului de practica 
se vor elabora certificate care sa ateste activitatile realizate, competentele dobandite. 
Elevilor li se vor aplica chestionare de evaluare finala pentru a se evalua modul de 
organizare si derulare a stagiilor de practică. 

Pentru a stimula si motiva elevii, se vor acorda materiale promotionale in valoare 
de 250 lei pentru fiecare participant. Se va organiza 1 concurs pe toată durata 
proiectului unde vor fi premiati elevii cei mai implicati – minim 40 elevi premiati in 
cadrul proiectului. Valoarea premiului este de 1000 de lei, acordat o singură dată pe 
toată durata derulării proiectului unui beneficiar. 

Plata premiului se va face într-un cont bancar deschis pe numele 
beneficiarului, cu acordul acestuia după verificarea îndeplinirii condițiilor de 
eligibilitate. 

 
Elevii se pot înscrie pentru a fi premiati în maxim 90 de zile de la data 

absolvirii școlii.  
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Activitatea de stagii de practică va demara în LUNA 3 (septembrie 2020) și se va finaliza 
în LUNA 24 (iulie 2022), conform Graficului de activități din Cererea de finanțare. 
 

Bugetul alocat în cadrul proiectului pentru premierea celor mai activi și implicați 
elevi la activitățile de practică este de 45.000 de lei și este asigurat prin cofinanțarea 
acordată de către Uniunea Europeană și Guvernul României  dar și de INFO EDUCAȚIA SRL, 
în calitate de beneficiar. 
 
 IV. PRINCIPII ȘI CONDIȚII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
DE ANGAJABILITATE  
 
 
(1) Metodologia de desfășurare a concursului de START OCUPARE (denumită în 
continuare Metodologie) stabilește o procedură decizională transparentă, echidistantă și 
obiectivă de organizare a concursului de implicare a elevilor în derularea stagiilor de 
practică, cu respectarea prevederilor ghidurilor POCU  și ale legislației aplicabile. 
(2) Metodologia asigură implementarea și respectarea principiilor nediscriminării, 
egalității de șanse și de tratament, respectiv de dezvoltare durabilă și inovare socială. 
(3) Organizarea activităților aferente etapelor de cadru de implementare a avut în 
vedere ansamblul proiectului, urmărindu-se trasarea unei limite temporale pentru 
furnizarea activităților specifice fiecărei etape către toți beneficiarii participanți la stagii de 
practică. 
(4) Fiecărei grupe de practică i se alocă același interval (de 90 de zile calendaristice) 
pentru participarea la concurs. 
(5) Cel mai târziu la data de la care curge termenul de înscriere la concurs i se asigură 
accesul la prezenta Metodologie, atât prin postarea pe site-ul Partenerilor cât și prin poșta 
electronică. 
(6) După publicarea Metodologiei și până la momentul deschiderii competiției de 
depunere a Candidaturilor, va fi asigurat un serviciu de tip help-desk pentru clarificarea 
eventualelor întrebări ale persoanelor înscrise în Proiect referitoare la interpretarea unor 
prevederi ale acesteia. Întrebările și răspunsurile vor fi postate în timp util, pe site-ul 
Partenerilor, cu protejarea datelor cu caracter personal, pentru corecta informare a tuturor 
persoanelor interesate. 
(7) După finalizarea fiecărei serii a stagiilor de practică,  participanților li se aduce la 
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cunoștință data limită de depunere a Candidaturii aferentă acesteia. 
(8) Pentru asigurarea confidențialității datelor și informațiilor conținute, Candidaturile 
și documentele anexe se depun într-un dosar/folder închis, în condițiile prevăzute în 
prezenta Metodologie, deschiderea acestora făcându-se în cadrul unei ședințe dedicate, de 
către membrii Comisia de Evaluare a Candidaturilor. 
(9) Sunt asigurate condiții pentru participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane 
fizice care îndeplinește condițiile generale de eligibilitate la activitățile Proiectului, fără 
deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, 
vârstă sau orientare sexuală, în conformitate cu principiul egalității de şanse/gen și de 
tratament. 
(10) La elaborarea grilei de evaluare a candidaturilor au fost avute în vedere principiile 
dezvoltării durabile și inovării sociale, îmbătrânirii active și incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilități. 
(11) Îndeplinirea cu strictețe a cerințelor legale în ceea ce privește regimul 
incompatibilităților și evitarea apariției situațiilor de conflicte de interese de către  
personalul implicat în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene 
nerambursabile constituie o cerință fundamentală, în vederea protejării intereselor 
financiare ale Uniunii Europene. 
(12) Conduita personalului trebuie să aibă în vedere nu doar respectarea literei legii, ci 
și respectarea unor valori mai largi, cum ar fi: integritatea morală, imparțialitatea, 
corectitudinea, profesionalismul, lipsa intereselor private și prioritatea interesului public. 
 
 Grupul țintă trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții:  

• să aibă reședința sau domiciliul în mediul rural sau în mediul urban din 
regiunea de Nord-Est (județele: Iași); 

• să se angajeze și să prezinta dovada contractului de muncă încheiat cu un 
angajator din România (adeverinta de la angajator si/sau extras de revisal, 
contract de munca) ; 

• să aibă nivel de studiu minim 10 clase 
• sa fie inscris in grupul tinta al proiectului AGRI-PRACTIC 
 

! În cadrul proiectului nu va putea fi aplicat nici un alt criteriu de selecție în afara 
celor menționate mai sus.  Unei persoane nu i se poate limita accesul pe baza sexului, 
religiei, orientării sexuale, rasă, naționalitate! 
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În vederea asigurării accesului nediscriminatoriu la activitățile proiectului și oportunitatea 
de practică oferită, se vor organiza activități de informare pentru toate grupele de practică 
organizate în cadrul proiectului. 
 
Anunțurile privind posibilitatea înscrierii în grupul țintă vor fi aduse la cunoștintă 
publicului prin: 

• afișarea la locurile de întalnire cu grupul țintă; 
• pe site-ul partenerilor; 
• distribuirea de materiale inoformative; 
• pe pagina de facebook a proiectului; 
• Instagram 
• la sediul de proiect; 
• comunicări către instituții de învățământ preuniversitar implicate in proiect; 
• orice alte metode prin care se poate ajunge la persoane care doresc să-și dezvolte o 

afacere. 
 
Toate materialele de informare realizate și distribuite în cadrul proiectului trebuie 
să respecte principiile egalității de șanse și gen și nediscriminării. 
 
Selecția și premierea vor fi precedate de activități de informare și conștientizare a 
grupului țintă, de tipul: 

• campanii de informare și conștientizare pentru promovarea participării active la 
programe de pregătire teoretică și practică;  

• activități de stagii de practica si orientare si consliere in cariera 
 
 

V. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CANDIDATURILOR 
 
V.1. OBIECTIVELE ȘI ORGANIZAREA ETAPEI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE  

 
(1) Obiectivul etapei de evaluare și selecție a candidaturilor este de a ierarhiza 
candidaturile înscrise în concurs, pe baza unor criterii obiective şi detaliate, în vederea 
selectării celor care vor fi premiate.  
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(2) Organizarea și derularea efectivă a concursului de cadidaturi revine în sarcina 
Comitetului de Organizare, Evaluare și Selecție, format din 3 (trei) persoane, cu atribuții și 
sarcini concrete desemnati prin Decizia nr. XX/1.07.2022, după cum urmează: 

a) președintele onorific al Comitetului de Organizare, Evaluare și Selecție, desemnat 
dintre membrii parteneriatului Proiectului. 
b) un număr de 2 experți ce formează Comisia de Evaluare a Candidaturilor ; 

(3) Președintele onorific al Comitetului de Organizare, Evaluare și Selecție asigură, din 
punct de vedere organizatoric, administrativ și al conformității, condițiile necesare 
desfășurării optime concursului de candidaturi, cu respectarea Metodologiei și a normelor 
legale și procedurale în materie. 
(4) Președintele nu are drept de vot sau de veto cu privire procesul de evaluare și 
selecție a Candidaturilor. 
(5) Experții evaluatori care alcătuiesc Comisia de Evaluare a candidaturilor au atribuții 
nemijlocite și exclusive de evaluare și selecție a acestora, pe baza prevederilor 
Metodologiei, cu respectarea principiilor de integritate, obiectivitate și independență. 
(6) Presedintele asigură logistica documentelor necesare tuturor membrilor comisiei, 
întocmește rapoarte pentru fiecare  etapă a procesului de evaluare și selecție a 
candidaturilor, întocmește grilele finale și borderoul cu punctajele primite de fiecare 
Candidatura. 
(7) Președintele onorific al Comitetului de Organizare, Evaluare și Selecție va pune la 
dispoziția membrilor Comisia de Evaluare a Candidaturilor, cu ocazia primei întâlniri, lista 
solicitanților de premii. 
(8) În cazul în care un membru al Comisiei de Evaluare a candidaturilor va constata că 
se află într-o situație de conflict de interese, are obligația de a anunța, în scris, pe liderul de 
Proiect și va solicita înlocuirea sa în termen de 3 zile calendaristice de la constatare. 
(9) În acest caz, liderul de Proiect va proceda la înlocuirea persoanei în cauză, fără a 
aduce atingere demnităţii persoanei şi drepturilor profesionale şi contractuale ale celui 
care face obiectul conflictului de interese, respectiv a incompatibilităţii sesizate. 
(10) Membrii Comisiei de Evaluare a Candidaturilor au datoria și obligația să păstreze, 
în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la 
care au acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos 
personal sau să le facă cunoscute unui terţ, pe toată perioada de desfășurare a proiectului. 
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(11) Activitatea Comitetului de Organizare, Evaluare și Selecție va fi supervizata de 
managerul de proiect. 
 

V.2. EVALUAREA CANDIDATURILOR  
 

Înainte de demararea efectivă a procesului de evaluare a dosarelor depuse, membrii 
Comitetului de Organizare, Evaluare și Selecție și observatorii vor semna o declarație 
de incompatibilitate și confidențialitate 

 
(1) Această etapă constă în verificarea conformității și eligibilității documentelor 
depuse conținute în Dosarul Candidaturii, pe baza Grilei de verificare a conformității 
administrative și a eligibilității (prezentată în Anexa  nr. 1 la Metodologie). 
(2) În cazul în care, pe parcursul verificării conformității administrative și a eligibilității 
Comisia de Evaluare a Candidaturilor constată absența sau neconformitatea a 2 sau a mai 
multor documente obligatorii, aceasta poate fi declarata respinsa. 
(3) Pentru situațiile în care sunt necesare clarificări asupra a maximum 2 documente 
obligatorii, se poate transmite candidatului o singură cerere de clarificări, prin poșta, la 
adresa de corespondență precizată în registru grup tinta. 
(4) Răspunsul la solicitarea de clarificări se va transmite prin poșta electronică la 
adresa de e-mail a liderului de proiect infoeducatia@yahoo.com în termen de max. 48 de 
ore de la confirmarea primirii solicitării, dar nu mai mult de 72 de ore zile de la data 
transmiterii acesteia. 
(5) În cazul în care solicitantul premiului nu va răspunde în termenul stabilit la 
solicitarea de clarificări, Comisia de Evaluare a Candidaturilor va evalua 
conformitatea/eligibilitatea în funcție de documentele transmise anterior. 
(6) Numai solicitanții care îndeplinesc toate condițiile de conformitate și eligibilitate 
sunt declarați admiși pentru participarea la etapa de evaluare tehnico – financiară 
(7) Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiții de conformitate/eligibilitate atrage 
după sine declararea ca respins a candidaturii și, implicit, eliminarea acestuia din concurs. 
(8) Solicitanții premiilor ale căror Candidaturi au fost declarate admise, vor fi notificați 
privire la rezultatul evaluării pe adresa de email comunicată la înscrierea în concurs. 
(9) Solicitanții premiilor ale căror Candidaturi  au fost declarate respinse, au dreptul de 
a contesta, în scris, rezultatul in termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia. 

mailto:infoeducatia@yahoo.com
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(10) Contestațiile pot fi depuse personal la sediul de implementare al liderului de 
Proiect, INFOEDUCATIA SRL, din Iași, Șos. Nationala nr. 178, et. 3, ori transmise prin poșta 
electronică la adresa de e-mail: infoeducatia@yahoo.com 
(11) Orice contestație primita după expirarea termenului precizat la alin. (9) nu va fi 
luata in considerare. 
(12) Contestațiile vor fi analizate de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor, 
formată din 3 membri, alții decât membrii Comisiei de Evaluare a Candidatuirlor. 
(13) Soluționare a Contestațiilor se realizează în termen de 10 zile și este 14rofesiona. 
(14) Lista dosarelor declarate admise în această etapă va fi publicată și actualizată 
periodic pe site-ul proiectului. 
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VI. COMUNICAREA REZULTATELOR  
 
(1) Afișarea listei cu candidaturile selectate pentru a fi premiate se va face la sediul 
liderului de Proiect şi pe pagina web a solicitantului infoeducatia.ro in sectiunea Proiect 
Agri-Practic conform Anexei nr.2 
(2) Solicitanții premiilor vor fi înștiințați telefonic sau in scris, prin poșta electronică, 
cu privire la rezultatul obținut în urma Concursului de candidaturi și calitatea obținută, 
corelat punctajului (in cazul in care numarul candidaturilor primite depaseste numarul 
premiilor care se pot acorda conform bugetului proiectului). 

 
VII. ÎNREGISTRAREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR  

 
(1) După anunțarea rezultatelor selecției candidaturilor care vor fi premiate, orice 
solicitant poate formula, o singură dată, o contestaţie legată de evaluarea propriei 
candidaturi, în termen de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii informării scrise privind 
rezultatul evaluării. 
(2) Contestațiile pot fi depuse personal la sediul de implementare al liderului de 
Proiect, , INFOEDUCATIA SRL, Iași,  Șos. Nationala nr. 178, et. 3, ori transmise prin poșta 
electronică la adresa email: infoeducatia@yahoo.com, redactate pe baza modelului din 
Anexa nr. 3 la Metodologie. 
(3) Contestațiile vor fi soluționate de Comisia de Soluționare a Contestațiilor în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data depunerii. 
(4) Reevaluarea candidaturilor care au depus contestație se va face conform procedurii 
aplicate la evaluarea inițială, fiind evaluate doar criteriile contestate. 
(5) În situația în care, Candidatura reevaluata va obţine un punctaj mai mare, care 
schimbă ierarhia inițială, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială către beneficiarii de 
premii afectați de noua ierarhie. 
(6) Decizia Comisia de Soluționare a Contestațiilor este  definitiva. 
(7) Contestațiile transmise în afara termenului precizat la alin.(1) vor fi 15rofesio de 
drept. 

 
XII. REGIMUL CONFLICTULUI DE INTERESE 
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(1) Pe parcursul derulării Concursului de candidaturi, partenerii au obligaţia de a lua 
toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui 
conflict de interese. 
(2) Următoarele situații în care se află membrii echipei de implementare a Proiectului 
(asociații sau angajații membrilor parteneriatului de implementare a Proiectului, experți 
evaluatori externi, etc) pot fi de natură să genereze stări de conflict de interese: 

a) Dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă, el, 
sau vreo rudă apropiată, în soluţionarea unei cauze, într-un anumit mod, care l-ar 
determina, să fie subiectiv; 

b) Implicare financiară indirectă; 
c) Situația în care există elemente care conduc și chiar atestă starea de conflict 

de interese, cum ar fi existența unui interes personal. 
(3) Membrii echipei de implementare a Proiectului au obligația de a întreprinde toate 
diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese și de a informa, de îndată, în 
scris, pe liderul de Proiect atunci când constată existența unei situații de natură să genereze 
stări de conflict de interese. 
(4) Liderul de Proiect va proceda la notificarea Organismului Intermediar Regiunea 
Nord Est cu privire la existența vreunei situații care poate fi de natură să genereze stări de 
conflict de interese și va lua măsuri pentru remedierea/înlăturarea situației respective. 
(5) Membrii echipei de implementare a Proiectului au obligația de a depune o declarație 
pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile de natură 
să genereze stări de conflict de interese. 
(6) Prevederile prezentului capitol se completează corespunzător cu prevederile 
legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese. 
 

XII.  ANEXE – FORMULARE ȘI MODELE  

 
ANEXA 1- Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității a dosarelor 
depuse pentru premiere 
ANEXA 2 - Tabel centralizator cu persoanele admise, respinse sau a celor carora li se solicita 
clarificari 
ANEXA 3 - Model contestatie procedura de premiere 
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ANEXA NR. 1 – GRILA EVALUARE DOSAR CANDIDATURA PREMIU ANGAJARE 
 

GRILĂ SELECȚIE PREMII ANGAJARE ELEVI 

Programul/programele de formare profesională pentru care a optat: 

 

NUME PRENUME elev: ______________________________ 

ȘCOALA DIN CARE PROVINE:__________________________________ 

 

CONDIȚIE ADMINISTRATIVE  DE ELIGIBILITATE DA NU OBS. 

Are calitatea de participant in cadrul proiectului    

Dovada efectuarii stagiului de practica in cadrul 

proiectului (document tip) 

   

Documentele de înregistrare în grupul țintă a proiectului 

sunt completate și conforme 

   

Atestat de calificare profesionala obtinut la finalizarea 

studiilor 

   

Cerere de  acordare a premiului (document tip)    

Dovada angajarii in Romania sau in strainatate- copie dupa 

contract de munca sau extras din Revisal sau adeverinta 

eliberata de angajator 

   

Acord utilizare cont bancar    

Extras de cont    

 

 

 
 
 

Verificat de  

Responsabil parteneriate 

Moraru Oana 

Verificat de 

Consilier orientare 

Marcu Marinela 
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MODEL DOVADA PARTICIPARE STAGIU DE PRACTICA IN CADRUL PROIECTULUI AGRI-
PRACTIC 
 
 

ADEVERINTA PARTICIPARE STAGIU DE PRACTICA 

 

 

 

 Prin prezenta confirmam ca elevul/eleva __________________________, 

inmatriculat/a la ........................................., judetul Iasi in perioada.....(de 

exemplu septembrie 2015-2021) la profilul ________________ a efectuat stagiu 

de practica in cadrul proiectului AGRI-PRACTIC, Cod SMIS: 131172, Contract de 

finanțare: POCU/633/6/14/131172, dupa cum urmeaza: 

 

Nr.crt Locatia Perioada Numar de zile de 

practica efectuate 

    

    

    

    

 

Data:       Responsabil parteneriate 

Moraru Oana 
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CERERE 
 

cu privire la acordarea premiului pentru angajare pentru absolventi de liceu în cadrul 
proiectului ” AGRI-PRACTIC, Cod SMIS: 131172, Contract de finanțare: 
POCU/633/6/14/131172  
 

 
 

Subsemnatul/a…………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………, posesor/e al/a C.I., seria ……….…..……., nr. ……………………………..…………….., eliberată 

de ………………………..…..………………., la data de ……………………….……………, CNP 

I.…I.…I….I.…I.…I….I….I….I.…I….I….I.…I.…I., în calitate de elev participant la stagiile de practica in cadrul 

proiectului AGRI-PRACTIC vă solicit, prin prezenta, acordarea sprijinului financiar sub formă de premiu 

în cuantum de 1000 de lei.  

Am intocmit si semnat prezenta declaratie, cunoscand ca falsul in inscrisuri oficiale si falsul in declaratii 
este pedepsit in conformitate cu prevederile art. 320 si 326 din Codul Penal si port intreaga raspundere 
pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la depunerea dosarului pentru 
premiere. 
 

Menționez că:  

• Dosarul privind înscrierea în grupul țintă al proiectului este complet 

• Am fost informat asupra condițiilor de acordare a premiului 

 
 

DATA: ………………………..                              Beneficiar   ……………...……………………… 
 
 
                             Semnătura  …………………………………….. 
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ACORD DE UTILIZARE CONT B ANCAR  

 

 

Subsemnatul/a: (numele si prenumele): ________________________________________________________________,  

domiciliat/ă în Județul  _____________________________, Localitatea:  _____________________________________, 

Strada: ____________________________, Nr. ______________, Bl. ________________, Et. __________, Ap. ________, 

legitimat(ă) cu C.I./B.I./C.I.P./Pașaport seria: _________ nr. ___________, eliberat de: ___________________________, 

la data: ___________________________, având CNP I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I, 

în calitate de elev participant la stagiile de practica în cadrul proiectului ”AGRI-PRACTIC”, cod : POCU/633/6/14/131172, 

proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 

”Educație și competențe”, 

sunt de acord cu virarea PREMIULUI - in contul _______________________________________ deschis la banca 

__________________________________, al cărui titular sunt. 

 

 

 

BENEFICIAR  (nume, prenume şi 

semnătură), 

 

 

Data:  

_______________________________ 
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TABEL CENTRALIZATOR VERIFICARE DOSARE PREMII 
 
 
NR. 
CRT 

NUME PRENUME SCOALA DE PROVENIENTA DATA 
DEPUNERII 
DOSARUL
UI 

SITUATIA 
DOSARULUI 
(COMPLET/INC
OMPLET) 

CLARIFICARI 
SOLICITATE 

OBSERVATII 
 

       
       
       
       
       
       
       

Intocmit de: 
 
Oana Moraru 
Responsabil parteneriate 
 
Marcu Marinela 
Consilier orientare 
 
Ghenghea Monica 
Coordonator activitati partener 

Avizat manager proiect 
Anca Coroliuc 
 

Data intocmirii: 
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TABEL CENTRALIZATOR PREMII ACORDATE 

 
 
NR. 
CRT 

NUME PRENUME SCOALA DE PROVENIENTA VALOAREA 
PREMIULUI 
ACORDAT 

DATA EFECTUARII 
PLATII 

OBSERVATII 
 

      
      
      
      
      
      
      

Intocmit de: 
 
Oana Moraru 
Responsabil parteneriate 
 
Marcu Marinela 
Consilier orientare 
 
Ghenghea Monica 
Coordonator activitati partener 

Avizat manager proiect 
Anca Coroliuc 
 

Data intocmirii 
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TABEL CENTRALIZATOR DOSARE RESPINSE 
 
 
NR. 
CRT 

NUME PRENUME SCOALA DE PROVENIENTA MOTIVUL RESPINGERII OBSERVATII 
 

     
     
     
     
     
     
     

 
Oana Moraru 
Responsabil parteneriate 
 
Marcu Marinela 
Consilier orientare 
 

Avizat manager proiect 
Anca Coroliuc 
 

Data intocmirii 

 
Ghenghea Monica 
Coordonator activitati partener 
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