Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Axa prioritară: 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie: 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă
Titlul proiectului: „Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră”
Cod Contract: POSDRU/161/2.1./G/139293

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA SUBVENTIILOR IN CADRUL
PROIECTULUI „INVAŢĂ LUCRÂND! PRACTICA ASIGURĂ
SUCCESUL ÎN CARIERĂ”
Capitolul I Dispozitii generale
Art. 1 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, B-dul Victoriei,
nr.10, beneficiar al proiectului „Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră” în
baza contractului de finanţare nr. POSDRU/161/2.1./G/139293, cofinanţat din Fondul Social
European în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU), în cadrul cererii de propunere de proiect are prevăzută organizarea unor stagii
de pregătire practică pentru studentii înscrisi în grupul ţinţă în proiectul mai sus-mentionat.
Numărul de studenţi participanţi în acest proiect este de minim 200, pentru întreaga
perioadă a proiectului. Acesti studenţi provin de la toate specializările din cadrul Faculţăţii
de Inginerie.
Art. 2 Stagiile de pregătire practică se desfăşoară în conformitate cu planurile de
învăţământ aflate în vigoare la Facultatea de Inginerie.
Art. 3 Pot participa la programul de practică studenţii din cadrul ciclului de licenţă,
care s-au înscris în grupul tintă al proiectului şi au trecut prin procesul de selectie. In mod
obligatoriu, studenţii selecţionati pentru activitatea de practică trebuie să parcurgă şi
activitatea de consiliere şi orientare în carieră organizată în cadrul proiectului.
Art. 4 In cadrul proiectului POSDRU 139293 „Invaţă lucrând! Practica asigură
succesul în carieră”, se promovează principiul egalităţii de şanse în determinarea
grupului tinţă.
Capitolul II Conditii de acordare a subvenţiei
Art. 5 Studenţii vor beneficia de resursele financiare ale proiectului în vederea
acoperirii cheltuielilor implicate de efectuarea stagiului de practică, în conformitate cu
reglementările în vigoare şi cu prevederile contractuale ale proiectului.
In acest sens este prevăzut următorul element:
-

Acordarea unei subvenţii pentru întreaga perioadă a stagiului de practică,
aceasta având rolul de a acoperi alte categorii de cheltuieli (cazare,
1

subzistenţa).
Art. 6 Valoarea subvenţiei este 600 lei pentru stagiu de practică de 3 săptămâni
prevăzut în planul de învătământ;
Art. 7 Un student poate beneficia de subventie în următoarele condiţii:
-

Studentul practicant să fie înscris în grupul ţinţă al proiectului;

-

Studentul practicant să finalizeze cel putin un curs de formare initială;

-

Studentul să încheie stagiul de practică cu calificativul ADMIS;

-

Studentul practicant să nu beneficieze pe perioada stagiului de practică de alt tip
de subvenţie/finanţare provenită din fonduri publice (inclusiv orice tip de bursă
acordată de universitate). Dacă studentul beneficiază de acest tip de
subvenţie/finanţare doar pe o anumită perioadă a stagiului de practică, subvenţia
aferentă proiectului se va acorda direct proporţional cu durata restului de stagiu
de practică.

Capitolul III Acordarea subvenţiilor
Art. 8 Managerul de proiect împreună cu expertul stagii practică, expertul de formare
initala şi expertul IT întocmesc listele cu studenţii beneficiari ai subventiilor având la baza
următoarele documente:
-

Procesul-verbal încheiat în urma procesului de evaluare didactică finală (analiza
rapoartelor de practica si a prezentarilor in Power Point);

-

Lista studenţilor care au efectuat cursuri de formare initala;

-

Lista studenţilor care fac parte din grupul ţintă;

-

Informatii primite de la secretariatul Facultăţii de Inginerie privind calitatea de
bursier a studenţilor practicanţi.

Art. 9. Lista cu studenţii beneficiari ai subvenţiei este înaintată apoi către
responsabilul financiar al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în proiect în vederea
efectuării plăţilor.
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