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 I. CONTEXT 

Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea 

competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de 

muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!”, în scopul 

stabilirii procedurii de acordare a premiilor pentru studenții cu cele mai bune 

rezultate la stagiile de practică cu privire la competențele necesare angajării 

II.          OBIECTIVELE PROIECTULUI 

1.   Obiectivul general al proiectului 

Părțile implicate în implementarea proiectului: 

Lider – CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR 

AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

Partenerul 1 - AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL. 

Partenerul 2 - ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTECȚIA 

MEDIULUI. 

Locația de implementare a proiectului : Regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud 

Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. 

Obiectivul general al proiectului este de facilitare a participării a minimum 

325 de studenți la stagii de practică inovative, cu accent pe SNC și SNCDI, ca 

urmare a continuării și consolidării parteneriatelor deja existente, dar și prin 

crearea unor noi parteneriate sociale performanțe între mediul academic și sectorul 

privat, cu scopul dobândirii și dezvoltării cunoștințelor practice, a abilităților și a 

aptitudinilor de muncă ale studenților, pentru susținerea gradului de ocupare în 
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rândul studenților. Proiectul va genera un efect pozitiv, atât pe termen scurt, dar 

mai ales pe termen lung, atât la nivelul grupului-țintă, cât și la nivel local (la nivelul 

județelor din regiunile de implementare) și la nivel regional (Regiunile Nord-Est, 

Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru), ca urmare 

a adaptării activităților atât la specificul grupului-țintă, cât și la specificul local și 

regional și a abordării integrate a nevoilor membrilor săi. 

2.      Obiective specifice 

O1. Susținerea, crearea și dezvoltarea unui parteneriat social performant și 

puternic, prin facilitarea și creșterea gradului de comunicare și de dezvoltare a 

relației dintre organizatorii și partenerii de practică, prin continuarea, consolidarea, 

dezvoltarea, concretizarea și implementarea unor parteneriate existente, dar și prin 

formarea unor noi parteneriate, dar și prin conceperea, dezvoltarea și 

implementarea  unui sistem informatic bidirecțional între mediul privat și mediul 

academic. 

  

    O2. Creșterea ratei de participare a 325 de studenți la programe de învățare 

la locul de muncă (stagii de practică inovative, profesioniste și performante) în 

vederea creșterii ratei de ocupare, prin diferite măsuri de inovare socială, 

nediscriminare și îmbunătățire a accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor, inclusiv prin îmbunătățirea orientării profesionale 

prin acțiuni inovatoare de consiliere profesională și orientare profesională, cu 

accent pe dezvoltarea competențelor transversale relevante pieței muncii și prin 

programe de întreprinderi simulate cu accent pe SNC/SNCDI, pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale 
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III. PRINCIPIILE ACORDĂRII PREMIILOR 

 Premiile se acordă de către fiecare dintre membrii parteneriatului, astfel: 

Beneficiar – CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR 

AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA – va acorda un număr de 62 premii; 

Partener 1 – AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL–va acorda un 

număr de 34 premii; Partener 2 – ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ 

DE PROTECȚIA MEDIULUI – va acorda un număr de 34 premii. 

Fiecare partener este responsabil de gestionarea corectă a acordării premiilor 

prevăzute în cererea de finanțare. 

 Pentru a se putea califica pentru acordarea unui premiu, aplicanții, studenți 

trebuie să îndeplinească următoarele condiții: sunt înscriși în grupul țintă al 

proiectului; au finalizat stagiul de practică organizat în cadrul proiectului;   

 Valoarea unui premiu este de 1.500 lei. Premiile se acordă individual, o 

singură dată, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de prezenta 

Metodologie; 

 Respectarea principiilor egalității de șanse și ale nediscriminării. Acordarea 

premiilor se va face cu respectarea conceptelor de egalitate de șanse și 

indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, 

categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare cu HIV sau apartenență la o categorie defavorizată. 

  

 

 IV. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII    

       LA CONCURS 

1. Criterii obligatorii de selecție 

 A fost înscris în prealabil în grupul țintă al proiectului; 
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 A finalizat stagiul de practică prevăzut în programa universitară prin 

intermediul proiectului „Viitor pentru studenți!” 

 A solicitat înscrierea la concursul pentru acordarea premiului (Cerere de 

înscriere la concursul pentru acordarea premiului -Anexa 1) 

 

2. Criteriu opțional suplimentar pentru departajare 

 S-a înscris si are cont pe platforma www.jobstart.ceccar.ro  

 

3. Criterii de departajare 

 Premiile se vor acorda în ordinea descrescătoare a punctajului calculat 

ca medie între nota obținuta de la Tutorele de practica, conform Fișei de 

observare, și nota obținută la colocviul de practică acordată de Cadrul 

didactic din cadrul Facultății. 

 În situația în care se vor înregistra punctaje egale și va fi nevoie de 

departajarea participanților înscriși la concurs, departajarea va fi făcută 

prin compararea notelor obținute de la Tutorele de practică, fiind 

selectați studenții care au obținut nota cea mai mare;  

 În situația în care egalitatea persista și va fi nevoie in continuare de 

departajarea participanților înscriși la concurs, departajarea se va face 

în funcție de activitățile înregistrate pe platforma  

www.jobstart.ceccar.ro ( înregistrare CV si/sau efectuare test Holland );  

 În situația în care egalitatea încă persistă, departajarea se va face în 

funcție de data depunerii cererii de înscriere la concursul de acordare a 

premiilor, aplicându-se în acest caz principiul „primul venit-primul 

servit”. 

 

http://www.jobstart.ceccar.ro/
http://www.jobstart.ceccar.ro/
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V. ETAPELE CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA PREMIILOR 

Etapa 1: Constituirea comisiei de evaluare și acordare a premiilor prin 

decizie de numire aprobată de managerul de proiect/coordonatorilor de activitate 

ai partenerilor de proiect.  Comisia va fi compusă din trei membri ai echipei de 

implementare a proiectului. Modelul de Decizie de numire a membrilor Comisiei 

este anexat prezentei metodologii (Anexa 2). 

Etapa 2: Publicarea Metodologiei de acordare a premiilor pentru  studenții 

cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică pe site-ul proiectului.  În cadrul 

acestei etape, studenții vor fi informați prin: anunțuri publice online, campanie 

direct mailing, contact direct(telefonic, întâlnire față în față, întâlnire online, etc.), 

astfel încât toți studenții participanți în proiect să dețină informația, și să primească 

suport pentru înscriere în concurs, cu privire la: calendarul organizării concursului, 

criteriile de eligibilitate, documentele necesare participării la concurs, precum și 

datele de contact la care se vor transmite cererile de înscriere. 

Etapa 3: Înregistrarea cererilor de înscriere la concursul de acordare a 

premiilor în Registrul de înregistrare (conform model Anexa 3) și alocarea fiecărui 

participant înregistrat a unui cod unic de identificare (care va fi utilizat în 

comunicările publice cu scopul protecției datelor cu caracter personal). Înscrierea 

studenților la concurs constă în depunerea unei cereri la sediul/e-mailul 

beneficiarului proiectului-CECCAR/sediul/e-mailul Partenerului 1-AVISSO 

ACCOUNTING SERVICES SRL/ sediul/e-mailul Partenerului 2 – ASOCIAȚIA 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTECȚIA MEDIULUI, după caz, în funcție de 

entitatea care i-a recrutat pentru înscrierea în proiect, adrese comunicate de aceștia 
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studenților, în prealabil. Documentele transmise prin e-mail care nu sunt semnate 

prin semnătură digitală, vor trebui transmise în original, cel mai târziu la finalul 

etapei 4. 

Etapa 4: Centralizarea și analizarea de către Comisia de evaluare și acordare 

a premiilor a documentelor de înscriere la concursul de acordare a premiilor în 

conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite prin prezenta metodologie. În 

această etapă, comisia poate solicita clarificări în situația în care documentele 

doveditoare nu reflectă eligibilitatea și informațiile din Cererea de înscriere. 

Acordarea de punctaje se va realiza doar pentru dosarele complete.  

Etapa 5: Redactarea de către Comisia de evaluare și acordare a premiilor a 

procesului-verbal care atestă analizarea cererilor de înscriere și a listei studenților 

care îndeplinesc/nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate și se/nu se califică pentru 

primirea premiilor. 

Etapa 6: Comunicarea rezultatelor analizei, individual prin intermediul 

adresei de e-mail și/sau publicarea pe site-ul proiectului. 

Etapa 7: În termen de 48 de ore de la data comunicării, studenții au dreptul 

de a depune contestație la Procesul verbal care atestă analizarea cererilor de 

înscriere.  

Etapa 8. Contestațiile se soluționează în termen de 72 de ore de la data 

înregistrării acestora, urmând ca rezultatele să fie comunicate studenților.  

   Etapa 9: Acordarea premiilor se va face în baza contractului de acordare 

premiu (v. model Anexa 4). Valoarea unui premiu este de 1.500 de lei. Numărul 

maxim de premii este de 130 de premii, care se vor acorda astfel: 62 premii acordate 
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de Beneficiar – CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR 

AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA; 34 premii acordate de Partener 1 – AVISSO 

ACCOUNTING SERVICES SRL; 34 premii acordate de  Partener 2 – ASOCIAȚIA 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTECȚIA MEDIULUI. Plata se va face în max. 

10 zile de la viramentul aferent Cererii de plată aprobate de OIR, într-o singură tranșă, 

prin virament bancar în contul înscris pe Cererea de înscriere la concursul pentru 

acordarea premiului, pentru fiecare participant declarat câștigător de către Comisia de 

evaluare. 
 

 

NB: Prezenta metodologie poate fi modificată/adaptată/actualizată. 
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Anexa 1 

Cerere de înscriere la concursul  de acordare a premiilor   

pentru  studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică  din cadrul 

proiectului  „Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin 

activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – 

Viitor pentru studenți!” 

  Subsemnatul/a, ................................................................................., domiciliat 

în:..........................................................................................................................., 

CNP: ................................................................., student/ă în cadrul Universității 

.................................................................., Facultatea: ………………………… 

.........................................................specializarea ……….................................... 

………………………………………. ciclul de licență/master, anul ......., adresa e-

mail: ......................................................., doresc să mă înscriu la concursul pentru  

studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică din cadrul proiectului 

„Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la 

locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!”, 

menționând că îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Metodologia de 

acordare a acestor premii. 

□ Sunt înscris/ă în grupul-țintă al proiectului „Îmbunătățirea competențelor practice 

ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în 

carieră – Viitor pentru studenți!” 

□  Am finalizat un stagiu de practică în cadrul proiectului „Îmbunătățirea 

competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, 

consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” în perioada 
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..................................., prevăzut în programa unității de învățământ la care sunt 

înscris/ă. 

□     Am obținut nota ......... la colocviul de practică, notă acordată de Cadrul 

didactic  din cadrul Facultății, conform documentului doveditor anexat.  

□     Am obținut nota.…… de la Tutorele de practică, conform „Fișei de observare”, 

emisă în cadrul proiectului.  

 □   M-am înregistrat in cadrul platformei www.jobstart.ceccar.ro si am participat la 

activitățile din cadrul platformei : 

- Dețin cont în cadrul platformei aferent adresei de email 

…………………………………….  

DA              NU      

   

- Mi-am înregistrat CV-ul în cadrul platformei  

DA              NU      

   

- Am efectuat testul Holland  

DA              NU      

 

□    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea analizării 

cererii mele în concursul de acordare a premiilor. 

  

În cazul în care mă voi număra printre câștigători, doresc ca suma să fie transferată 

în contul: 

........................................................................................... deschis la Banca 

..............................................., conform extrasului de cont anexat. 

Semnătura                                                                                                                Data 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobstart.ceccar.ro/
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Anexa 2 

 DECIZIE 

nr. ……………./ …………….. 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului de acordare a premiilor 

pentru studenții cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică din cadrul proiectului 

:„Imbunătăţirea competenţelor practice ale studenţilor prin activităţi de învăţare la 

locul de muncă, consiliere şi orientare în carieră– Viitor pentru studenţi!”, 

POCU/626/6/13/133488, se numeşte Comisia de evaluare și acordare a premiilor, care 

va fi formată din: 

Membru 1: …………………………………………….. 

Membru 2: …………………………………………….. 

Membru 3: ……………………………………………. 

Atribuțiile Comisiei de evaluare și acordare a premiilor  

 Centralizarea și analizarea documentelor de înscriere la concursul de 

acordare a premiilor în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite 

prin Metodologia de acordare a premiilor pentru  studenții cu cele mai 

bune rezultate la stagiile de practică  din cadrul proiectului. 
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 Redactarea  procesului-verbal care atestă analizarea cererilor de înscriere 

și a listei studenților privind îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de 

eligibilitate 

 Centralizarea și analizarea contestațiilor; 

 Redactarea procesului-verbal de analiză a contestațiilor; 

 Redactarea listei finale a studenților premiați. 

Activitatea Comisiei de evaluare și acordare a premiilor se va desfășura în baza 

Metodologiei de acordare a premiilor pentru  studenții cu cele mai bune rezultate la 

stagiile de practică  din cadrul proiectului. 

 

Manager de proiect 

Ana -Maria Colimitra 
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Anexa 3 

Model Registru de înregistrare  

a cererilor pentru înscrierea la concursul de acordare a premiilor  pentru  studenții cu 

cele mai bune rezultate la stagiile de practică  din cadrul proiectului  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Dată Nume și prenume Adresa de domiciliu Cod unic * 

1 
   

(ex. S1001) 

2 
   

(ex. S1002) 

3 
    

 

 

* Codul unic pentru fiecare candidat va fi format din:  litera S pentru solicitant, P1 pentru 

partenerul 1 și P2 pentru partenerul 2, urmată de un șir de 4 numere începând cu 1001 (ex. 

(S1001, S1002…..etc, sau P11001, P11002….etc, sau P21001, P21002…. etc) 
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Anexa 4 

 

CONTRACT ACORDARE PREMIU 

NR. ………./…………….. 

 

 

În temeiul contractului de finanțare aferent proiectului „Îmbunătățirea 

competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de 

muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” 

POCU/626/6/13/133488 

, s-a încheiat prezentul contract de acordare premii, astfel: 

 

1.Părţile contractante 

....................................................................................................................., cu 

sediul în ................................................................................................., având 

contul ..........................................deschis la ..................................., e-

mail......................telefon:.............................reprezentat de ...................., în 

calitate de ....................... al proiectului „Îmbunătățirea competențelor practice 

ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, consiliere și 

orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” POCU/626/6/13/133488, proiect 

cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, denumit în continuare Furnizor 

și 
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2.Dl/Dna………………………………………………………………....., cu 

domiciliul în localitatea……………………………………, strada 

………………………………., nr. ….., bl. ……., ap. ……., sc....., județul   

………,   posesor/posesoare   a   BI/CI   seria   …..,   nr.   …,   eliberat/ă   de 

………..……................., CNP………….…………….…., cont

 bancar........................................, deschis la Banca, în calitate de persoană 

înscrisă în grupul țintă al proiectului, pe de altă parte, denumit în continuare 

beneficiar 

 

au convenit să încheie prezentul contract privind acordarea unui premiu, cu 

respectarea următoarelor clauze: 

 

1. Obiectul contractului 

1.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea unui premiu în cadrul 

concursului de acordare a premiilor pentru studenții cu cele mai bune rezultate 

la stagiile de practică organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea 

competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de 

muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!”.  

1.2 Pentru premiul acordat, vor fi respectate prevederile în vigoare cu 

privire la acordarea  de premii, reglementate de Codul Fiscal. 

1.3 Ca urmare a îndeplinirii de către Beneficiar a propriilor obligații, 

Furnizorul va achita acestuia un premiu în valoare de 1500 lei. 

     2. Durata contractului  



   
 

Titlul proiectului: „Imbunatatirea competentelor practice ale studentilor prin activitati de invatare la locul de munca, 

consiliere si orientare in cariera– Viitor pentru studenti!”, POCU/626/6/13/133488 
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Obiectiv 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 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a 

accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Contract nr. 20951/11.09.2020 

 

 

                  

 
 

2.1. Durata contractului este de la data semnării acestuia și până la data de 

efectuării plății efective premiului.  

 

3. Condiţiile şi modalitatea de acordare a premiului 

3.1 Premiul va fi acordat Beneficiarului conform deciziei Comisiei de 

evaluare și acordare a premiilor. 

3.2 Plata premiului se va face într-o singură tranșă, prin virament bancar, în 

contul Beneficiarului comunicat de către acesta prin cererea de înscriere 

la concursul de acordare a premiilor pentru studenții cu cele mai bune 

rezultate la stagiile de practică, în termen de cel mult 10 zile de la 

viramentul aferent Cererii de plată aprobate de OIR. 

 

4. Obligațiile părților 

4.1 Obligațiile Furnizorului 

- plătește Beneficiarului premiul prevăzut la art.1.3 în condițiile și termenele 

stipulate în prezentul contract, sub condiția îndeplinirii de către Beneficiar a 

propriilor obligații. 

 

4.2 Obligațiile beneficiarului premiului: 

- să îndeplinească condițiile pentru acordarea premiului conform 

Metodologiei de acordare a premiilor pentru  studenții cu cele mai bune 

rezultate la stagiile de practică din cadrul proiectului „Îmbunătățirea 

competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de 

muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” 

POCU/626/6/13/133488. 
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5 Cesiunea contractului 

Părțile au obligația de a nu ceda sau transfera, total sau parțial, sub orice 

formă, obligațiile asumate prin prezentul contract. 

 

6. Modificarea, completarea şi încetarea contractului 

6.1 Prezentul acord poate fi modificat doar cu consimțământul părților, prin 

încheierea unui  act adițional. 

6.2 Actele adiționale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării 

lor de către ultima parte. 

6.3 Contractul încetează de drept după virarea și încasarea premiului de către 

beneficiar. 

6.4 Contractul poate înceta și prin acordul părților. 

 

7. Comunicări  

7.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 

contract, trebuie să fie transmisă în scris.  

7.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax 

sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

8. Forța majoră 
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8.1 Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 

imediat şi în mod complet, producerea forței majore şi de a lua orice măsură 

care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia. 

8.2 Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute 

în prezentul contract. 

8.3 În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră sau de caz fortuit, 

părțile nu își pot îndeplini obligațiile asumate prin prezentul contract, premiul 

nu se acordă. 

9. Rezolvarea şi soluționarea litigiilor 

9.1 Prezentul contract se interpretează, se execută şi se supune legii române. 

9.2 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul 

sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

9.3 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să 

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România. 

 

Fiecare parte este de acord să semneze acest document folosind atât semnătură 

electronică simplă gestionată de platforme de semnături electronice calificate, 

cât și semnătură olografă. 

 

 

CECCAR                                                                           Beneficiar premiu, 
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