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Capitolul 1. Cadrul general 
  

Metodologia de față a fost elaborată în cadrul proiectului intitulat “Creșterea calității 

programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale 

în rândul studenților” – ProForm, POCU/379/6/21/ Cod SMIS 2014+: 124981, finanțat prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Scopul acestei metodologii este acela de a stabili modalitatea de acordare a unui sprijin financiar 

pentru 300 de beneficiari, studenţi din categoria netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES 

înscrişi în grupul ţintă, care participă la pilotarea ofertelor educaționale si care se afla înmatriculați in 

oricare din ultimele 3 semestre ale studiilor de licență. Bursele Student Antreprenor in valoare de 300 

lei lunar vor fi acordate timp de 6 luni în cadrul activității A53. Acordarea de sprijin financiar 

studenților din categoriile defavorizate. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, iar 

cea de implementare a activității A5.3 este noiembrie 2019 - mai 2021.  

Proiectul se încadrează în obiectivul general al Axei prioritare nr. 6 – Educație și competențe, 

precum și în obiectivele specifice O.S.6.7. – Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și 

non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei 

ce provin din grupuri vulnerabile; O.S.6.9. – Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului 

didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de 

învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de 

învățare moderne și flexibile; O.S.6.10. – Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar 

universitar și nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate 

corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI. 

BENEFICIAR UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Partener 1 SIVECO ROMANIA SA BUCURESTI 

Partener 2 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR. T. POPA" IASI 

Partener 3 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Partener 4 UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALATI 

Partener 5 UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU 
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1.1. Scopul și obiectivul general al proiectului 
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului universitar si creșterea 

atractivității învățământului terțiar in cadrul a 5 universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-

Est, Sud-Est si Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni unitare si corelate 

care vizează perfecționarea profesionala a personalului didactic in scopul furnizării programelor de 

studii prin metode moderne de predare-învățare, dar si in scopul participării la dezvoltarea unor oferte 

educaționale cu grad ridicat de inovare si cu o importanta componenta aplicativa, urmata de elaborarea 

a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe formarea de competente antreprenoriale cu 

ajutorul unor experiențe de învățare de calitate dezvoltate in parteneriat cu mediul privat si finalizata cu 

furnizarea noii oferte educaționale împreuna cu masuri de atragere si fidelizare a tinerilor defavorizați 

in programele de studii terțiare universitare. 

Contribuția la obiectivul specific al programului se va materializa intr-o oferta educațională de 

calitate la nivel universitar, oferind astfel un sistem de educație mai performant, ca urmare a 

îmbunătățirii programelor de studii ale celor 5 universități prin intermediul cursurilor opționale 

proiectate si dezvoltate pe principii moderne și atractive în rândul tinerilor. De asemenea, prin 

furnizarea unor programe de studii adaptate cerințelor pieței muncii, proiectul va contribui la formarea 

unor competente utile pentru viitorii actori de pe piața muncii, așadar la creșterea gradului de adecvare 

a tinerilor apți de munca la nevoile angajatorilor. 

Programele de formare profesionala la care va participa personalul didactic din cele 5 

universități vor reprezenta pârghii de dezvoltare a resurselor umane din sistemul național de educație, 

favorizând astfel accesul acestora la învățare pe tot parcursul vieții si la actualizarea permanenta a 

competentelor didactice. In mod colateral, prin asigurarea de noi oportunități de perfecționare 

profesionala pentru profesori se va stimula interesul acestora pentru continuarea carierei didactice, deci 

implicit se va menține sau chiar va creste nivelul de ocupare. 

În cadrul proiectului, se va direcționa o importantă alocare financiară către tinerii defavorizați, 

sub forma Bursei Student Antreprenor ce va fi oferită timp de 6 luni, iar în acest mod proiectul va 
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contribui in mod direct la facilitarea accesului la servicii de educație de calitate si astfel la reducerea 

excluziunii sociale. Proiectul asigura un pachet de stimulente constituit dintr-o suma forfetara lunara in 

valoare de 300 lei si un program personalizat de consiliere profesionala.  

           In ceea ce privește îmbunătățirea nivelului de competente al personalului didactic, proiectul 

propune derularea a doua programe de formare profesionala adresate tuturor profesorilor din cele 5 

universități. Primul curs se va axa pe dobândirea competentelor necesare proiectării unei oferte 

educaționale cu tematica antreprenoriala precum si abilitaților necesare pentru organizarea si furnizarea 

cursurilor in medii online, respectiv promovarea de metode noi de învățare. Al doilea program de 

perfecționare vizează competente didactice specifice mediului universitar si va avea statut de program 

post-universitar de perfecționare profesionala. 

Proiectul va contribui si la diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar 

universitar, întrucât partenerii vor elabora si implementa un pachet de 5 cursuri antreprenoriale 

complementare programelor de studii de licența. Acestea vor fi corelate cu nevoile pieței muncii din 

sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si SNCDI, iar in proiectarea lor va fi implicat si 

mediul privat. 

 

Dintre efectele pozitive pe termen lung vizate prin implementarea acestui proiect, reținem: 

1. Stoparea declinului înregistrat de nivelul de pregătire al populaţiei apte de munca. Este 

recunoscut faptul ca numărul de absolvenţi cu studii superioare pentru fiecare din cele 3 regiuni este 

printre cele mai mici la nivelul UE. Oferind programe de studii moderne, cu o importantă componentă 

aplicativă si care permit formarea unor competente cu adevărat necesare pentru viata activa, apreciem 

ca nivelul de atractivitate al învățământului terțiar universitar va creste si tot mai mulţi tineri vor alege 

să participe la cursurile universitare de licenţă. Pentru materializarea acestui efect pozitiv vor contribui, 

cel puţin în perioada de implementare a proiectului, dar si în perioada de sustenabilitate - prin accesarea 

unor resurse financiare din mediul privat, stimulentele financiare oferite tinerilor defavorizaţi, cat si 

campaniile de conștientizare pe care le vom derula cu elevii, întrucât aceștia vor beneficia de informații 

clare si pertinente cu privire la opțiunile lor pentru continuarea studiilor. 

2. Creșterea nivelului de adaptabilitate a tinerilor la viața activa. Foarte mulți dintre tinerii 
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absolvenți au dificultăți în găsirea unui loc de munca si in particular a unui loc de munca corelat cu 

nivelul lor de pregătire. Insă, punând la dispoziția acestora programe de studii antreprenoriale, le 

oferim șansa de a debuta pe piața muncii ca antreprenori, si mai mult decât atât, au posibilitatea de a 

activa in domenii care se raportează la pregătirea lor academica. 

3. Un sistem de educație însănătoșit, repus pe fundamente socio-economice viabile. Din aceasta 

perspectiva vom acționa pe 2 căi: proiectarea celor 5 cursuri opționale pornind de la nevoile corelate 

ale binomului «(tânăr) angajat-angajator», respectiv dezvoltarea unor programe de formare 

profesionala pentru personalul didactic care sa ofere competente profesionale adecvate societății 

cunoașterii (aşadar adaptate la potenţialul de predare-învățare oferit de mijloacele moderne de 

comunicare). 

4. Dezvoltarea socio-economica a celor 3 regiuni de dezvoltare. Obţinând rezultatele anticipate 

in ceea ce priveşte elaborarea si furnizarea celor 5 cursuri antreprenoriale, proiectul va pune la 

dispoziția societății un grup de tineri antreprenori cu şanse sporite de reuşită; astfel, aceştia își vor 

aduce contribuţia la dezvoltarea mediului de afaceri local/regional. 

5. Sporirea şanselor de revizuire si actualizare a celorlalte programe de studii existente la nivelul 

celor 5 universități, ca urmare a competentelor dobândite de personalul didactic participant la 

programele de formare derulate în cadrul proiectului ; 

6. Creșterea gradului de atractivitate a carierei didactice in special pentru tinerii cu vocație dar 

care ezita in alegerea acestui parcurs profesional, determinata de preocuparea activa a celor 5 parteneri 

universitari de a se implica in proiecte/acțiuni ce vizează perfecționarea continua a propriilor angajați ; 

7. Propagarea în rândul comunităților defavorizate a dorinței de continuare a studiilor, obținută 

prin efectul de undă creat de potențialul succes al celor peste 300 de tineri aparținând unor grupuri 

vulnerabile care vor fi determinați sa se implice în proiect inclusiv cu ajutorul unor stimulente 

financiare. 
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1.2. Obiectivele specifice ale proiectului 
 

OS1 – Îmbunătățirea nivelului de competente pentru 83 de cadre didactice din cele 5 universități 

partenere in ceea ce privește proiectarea modulara de cursuri antreprenoriale, organizarea si furnizarea 

cursurilor in medii online, promovarea de medii noi de învățare, precum si abilitați profesionale 

specifice personalului didactic din învățământul terțiar oferite in cadrul de perfecționare profesionala. 

OS2 – creșterea nivelului de educație superioara in raport cu solicitările vieții active, cu 

strategiile naționale de dezvoltare si cu nevoia de formare a unor competente transversale, in special 

antreprenoriale, pentru 441 de studenți (intre care 331 de studenți netradiționali/din mediul rural/de 

etnie roma/CES) din anii terminali ai studiilor de licența derulate de cele 5 universități partenere, ca 

urmare a proiectării, dezvoltării si pilotării unui pachet de 5 cursuri antreprenoriale cu importanta 

componenta aplicativa oferite studenților sub forma unor oferte educaționale complementare 

programelor de studii.  

OS3 – creșterea ratei de acces si de participare la învățământul terțiar universitar concomitent cu 

reducerea ratei de abandon a studiilor terțiare in cele 3 regiuni de dezvoltare prin intermediul unui 

pachet complex de acțiuni constând in derularea de campanii de conștientizare pentru 250 de elevi, 

organizarea unor programe de consiliere profesionala personalizata si acordarea unui stimulent 

financiar tip bursa in suma forfetara de 300 lei/lunar pentru un grup de 300 de studenți 

netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES din anii terminali ai studiilor de licență derulate de 

cele 5 universități partenere. 

1.3. Rezultatele vizate prin implementarea proiectului: 
 

- 83 de profesori au dobândit competente profesionale adaptate sistemelor moderne de educatie si sunt 

mai pregătiți să-și îndeplinească rolul social; 

 - 441 de studenți au absolvit învățământul terțiar universitar cu un bagaj de cunoștințe, aptitudini si 

competente care să le permită angajarea intr-o activitate economica antreprenoriala; 
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 - 300 de studenți din grupurile vulnerabile au fost sprijiniți sa finalizeze programul de studii la care au 

fost înscriși si au primit astfel o șansa in plus la o viata activa de succes; 

 - 5 instituții de învățământ superior, din regiuni mai slab dezvoltate ale României, si-au îmbunătățit 

portofoliul de oferte educaționale cu un curs modern, atractiv, care oferă studenților posibilitatea de a 

dobândi un set de competente utile pentru viata profesionala. 

1.4. Prezentarea beneficiarilor sprijinului financiar 
 

Grupul ţintă vizat pentru acordarea sprijinului financiar este constituit din studenţi din anii 

terminali ai studiilor de licență derulate de cele 5 universități partenere. Mai exact, vor beneficia de 

sprijin financiar 300 de studenți, in special cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe cei din 

mediul rural, populația roma, studenții netradiționali, studenți CES, proveniți in proporții relativ egale 

de la S, P2, P3, P4, P5. Selecția studenților vulnerabili care vor putea beneficia de Bursa Student 

Antreprenor se va realiza conform Procedurii de selecție a potențialilor studenți vulnerabili care vor 

beneficia de sprijin financiar. 

Capitolul 2. Cadrul de aplicare 

 

2.1. Criteriile de selecție 
 

 Condiții de selecție:  

 - să fie studenţi din categoria netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES înscriși in 

grupul țintă; 

 -  să fie înmatriculați în oricare din ultimele 3 semestre ale studiilor de licență în cele 5 

universitati (S, P2, P3, P4, P5). 

Criteriile de selecție pentru care se acordă punctaj au fost stabilite in jurul a 2 principii 

fundamentale: situația socio-economica a candidatului și performanta şcolară înregistrată până la acel 
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moment.  

Pe baza acestor criterii de selecţie, care vor fi cuprinse in grila de evaluare a dosarelor (Anexa 2), 

se va obţine un  punctaj pentru fiecare candidat. Ierarhizarea candidaţilor şi finalizarea procesului de 

selecţie prin încadrarea unor candidaţi în grupul beneficiarilor sprijinului financiar şi a altora pe 

poziţiile de rezervă se va realiza în ordinea descrescătoare a  punctajelor obţinute.  

Capitolul 3. Descrierea procesului de selecție  
 

Criteriile de acordare a burselor vor fi afișate în locuri vizibile, in interiorul universității, dar si pe 

pagina web a proiectului, in aşa fel încât toţi studenţii sa poată fi informați in mod transparent, 

nedistriminatoriu, cu privire la criteriile și la procesul de selecţie. 

La nivelul instituției de învățământ se va constitui o comisie speciala de selecţie din care vor face 

parte: 

- reprezentanţi ai conducerii universității; 

- responsabilul cu măsurile de asistenta educațională, sprijin financiar, coordonare elaborare planuri de 

afaceri S; 

- cadre didactice care susţin cursuri pentru studenţii din grupul ţintă; 

- alte membri propuşi de managementul proiectului si desemnați de conducerea universităţii. 

Această comisie va fi numită prin decizie a reprezentantului legal. 

Comisia de evaluare va avea următoarele atribuții: 

a) Alcătuiește o grilă de evaluare a criteriilor de eligibilitate (Anexa 3); 

b) Se asigură de corectitudinea aplicării grilei de evaluare; 

c) Responsabilul cu măsurile de asistență educațională, sprijin financiar, coordonare elaborare planuri 

de afaceri realizează profiluri individuale ai propriilor studenți din categorii vulnerabile; 

d) Acordă burse în urma întocmirii unui proces-verbal întocmit în urma aplicării grilei de selecție; 

e) Comisia întocmește o decizie de acordare a burselor în funcție de punctajul obținut în limita a 60 de 
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participanți.  

Precizări tehnice 

Fiecare membru al comisiei va aplica grila de evaluare a criteriilor de eligibilitate (Anexa nr. 3), 

iar în final, Comisia de selecţie va completa şi semna Procesul verbal de selecţie.  

În Procesul verbal se vor trece toţi candidaţii care au intrat în procesul de selecție propriu-zis, în 

ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. În situaţia în care pe ultimele poziţii sunt persoane cu 

acelaşi punctaj (unii admişi şi unii rezerve), criteriul de departajare va fi media din ultimul an de studiu.  

La finalul acestei etape, rezultatele parţiale vor fi afişate atât la avizierele din Universitatea 

„Ștefan cel Mare” (la facultățile de unde fac parte studenții din Grupul Țintă) şi pe site-ul proiectului.  

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul proiectului, în termen de 3 zile lucrătoare de la 

afişarea rezultatelor. 

La nivelul instituției de învățământ se va constitui o comisie de contestații, numită prin decizie 

de către reprezentantul legal al universității, din care vor face parte două cadre didactice implicate în 

implementarea proiectului. Punctajul final astfel obţinut nu mai poate fi contestat de către candidaţi şi 

va fi precizat în procesele verbale de selecţie a beneficiarilor ajutorului financiar.  

Lista finală a studenţilor care vor beneficia de ajutorul financiar va fi postată în universitate, în 

locuri vizibile, și pe site-ul proiectului.  

Pentru asigurarea bunei desfăşurări a activității de acordare a sprijinului financiar, selecţia 

beneficiarilor se va realiza în luna octombrie 2020.  

Calendarul prezentat este estimativ și va fi adaptat în funcţie de elementele specifice, fără a 

modifica etapele şi durata estimată pentru fiecare etapă prevăzută în selecţie. 
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CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

Etapa  Perioada  Termen de 

finalizare 

Responsabili 

Lansare selecţiei 

beneficiarilor ajutorului 

financiar 

octombrie octombrie Comisie selecție  

 Selecția propriu-zisă a 

studenților 

octombrie octombrie Comisie selecție 

Afişarea rezultatelor la 

sediul universității şi pe 

site 

octombrie octombrie Comisie selecție 

Depunerea şi 

soluţionarea 

contestaţiilor 

octombrie octombrie Comisia de contestații 

Avizarea şi anunţarea 

rezultatelor finale 

octombrie octombrie Comisie selecție 
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Capitolul 4. Monitorizarea asistenței financiare și coordonarea 

elaborării planurilor de afaceri 
 

 Această subactivitate va fi monitorizată de responsabilul măsuri asistență educațională și sprijin 

financiar de la fiecare partener. Fiecare student beneficiar trebuie să demonstreze la finalul perioadei de 

acordare a bursei continuarea studiilor, respectiv finalizarea studiilor în cel mult 6 luni de la finalizarea 

proiectului. În același timp, fiecare student beneficiar trebuie să participe la cursul antreprenorial in 

integralitatea lui si sa-l finalizeze cu absolvire, sa frecventeze programul de consiliere profesionala 

personalizata si sa obțină adeverință de participare.  

 Acordarea sprijinului financiar va fi reglementată prin contract (Anexa 3) care va prevedea în 

mod obligatoriu faptul că beneficiarii ajutorului trebuie să frecventeze, pe toată perioada de furnizare a 

ofertei educaționale antreprenoriale, cursurile propuse și să participe la examene/testări finale. În acest 

sens, responsabilul cu monitorizarea asistenței financiare și coordonarea elaborării planurilor de afaceri 

va completa lunar o foaie de monitorizare a frecvenței beneficiarului ajutorului financiar la cursuri și a 

stadiului de elaborare a planului de afaceri (Anexa 4). 

 În cazul în care se constată situaţii de nerespectare a contractului încheiat cu beneficiarii 

sprijinului financiar, acestea vor fi comunicate managerului de proiect. 

 

Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului “Creșterea calității programelor de 

studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

studenților” – ProForm, POCU/379/6/21/ Cod SMIS 2014+: 124981, finanțat prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 şi poate fi completată / modificată în funcţie de necesităţile reale 

care decurg din implementarea proiectului. 
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Capitolul 5. Anexe 

Anexa 1. Declarație de consimțământ 
 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

  

Subsemnatul/(a) _________________________, CNP ____________________, posesor/(posesoare) 

B.I./CI, seria ____, nr. ____________, în calitate de membru al grupului ţintă şi beneficiar al activităţilor 

proiectului “Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților” – ProForm, POCU/379/6/21/ Cod SMIS 

2014+: 124981, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin prezenta declar că 

îmi dau consimţământul expres şi neechivoc cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele 

personale puse la dispoziţia universităţii, de către Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi de 

către partenerii contractuali ai instituţiei, în baza Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare 

a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor).   

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, 

drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la 

ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, 

dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.  

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele 

personale prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta.   

  

DATA   ………………………………………  

SEMNĂTURA  ………………………………………  
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INFORMARE  

PRIVIND DREPTURILOR PERSOANELOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE  

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
  

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale 

în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului.  

2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi 

prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada implementării proiectului și vor asigura 

potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru 

păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.  

 

PERIOADA DE PĂSTRARE  

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe toată perioada de implementare a proiectului și în 

perioada de sustenabilitate, iar ulterior vor fi gestionate în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor 

Naționale, Nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.  

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL   

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja 

datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri 

rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizarii, divulgarii, copierii, 

modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.  

  

 DREPTURI  

Aveți posibilitatea, în calitate de persoană vizată, în anumite condiții prevăzute de Regulamentul UE 

679 / 2016, să exercitați următoarele drepturi:   

Dreptul de acces la date și de a primiinformații- aveți dreptul de a solicita și de a primi un răspuns 

referitor la prelucrarea sau nu a datelor tale cu caracter personal. În situația în care răspunsul este 

afirmativ, aveți dreptul să primeți acces la datele respective, precum și la informațiile privind 
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modalitatea în care sunt prelucrate datele.  

Dreptul la stergereadatelor ("dreptul de a fi uitat") – aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu 

caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care îți retragi consimțământul și nu există 

niciun alt temei juridic pentru prelucrare.  

Dreptul la restrictionarea – aveți dreptul de a solicita restricționarea modului în care vă sunt 

prelucrate datele personale. O data restricționate aceste date, pot fi prelucrate doar cu consimțământul 

dumneavoastră.  

Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele personale ntr-un format structurat, 

utilizat în mod current și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul ca datele prelucrate să 

fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.  

Dreptul la opozitie – aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea 

este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când se are în vedere 

un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop 

marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.  

Dreptul la rectificare – aveți dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter 

personal inexacte. Rectificareava fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu 

excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.   

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se 

bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza 

consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 

GDPR).  

Dreptul de a depune o plângere in fața unei autorități de supraveghere (AutoritateaNațională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal , cu sediul in B-dul Gen.Gheorghe Magheru 

28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, anspdcp@dataprotection.ro)    

  

             

Data                                                                                                             Semnătura 

______________                                                                           __________________ 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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Anexa 2. Grilă de evaluare pentru acordarea sprijinului financiar 
 

            GRILA DE EVALUARE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR 

CRITERIU PUNTAJ 

MAXIM 

Observaţii: recomandări privind modul de calcul al punctajului 

A. Situația socio-economică 

A.1. Statutul familial 25 

Se acordă 25 puncte dacă se încadrează în categoria studenților orfani de un 

părinte/ambii părinți sau dacă fac parte din familii monoparentale. 

 

A.2. Venituri 25 

Se va acorda punctaj pentru candidaţii care sunt declarați eligibili pentru 

bursa socială în cadrul instituției de învățământ, pentru care există 

documente doveditoare că au venituri mai mici decât salariul minim pe 

economie pe membru de familie, astfel: 

Se vor acorda 25 puncte, dacă venitul net pe membru de familie este cuprins 

între 10 – 300 lei. 

Se vor acorda 20 puncte, dacă venitul net pe membru de familie este cuprins  

între 301 – 500 lei. 

Se vor acorda 10 puncte, dacă venitul net pe membru de familie este cuprins 

între 501 – 800 lei. 

Se vor acorda 5 puncte, dacă venitul net pe membru de familie este cuprins 

între 801 – 1348 lei. 

B. Situația școlară 

B.1. Performanța şcolară 50 

Se vor acorda 50 de puncte dacă media anilor de studiu este cuprinsă între 

9,50-10. 

Se vor acorda 35 de puncte dacă media anilor de studiu este cuprinsă între 

9,00-9,50. 

Se vor acorda 20 de puncte dacă media anilor de studiu este cuprinsă între 

8-9. 

Se vor acorda 10 de puncte dacă media anilor de studiu este cuprinsă între 

4-8.  

TOTAL      100  

 

 

Membrul din comisie____________________ (numele)____________ (semnătura) 

 

Data completării grilei: _____________________ 

 

Fiecare membru al comisiei completează câte o fişă pentru fiecare candidat evaluat.  
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Anexa 3 
CONTRACT DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR  

în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea 

resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm” 

POCU/379/6/21/124981 

Nr.________din____________ 

 

În conformitate cu cele specificate în Contractul de finanţare nr. 37390/27.05.2019, încheiat de 

către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu Autoritatea de Management Programul 

Operațional Capital Uman, precum și cu prevederile Acordului de Parteneriat din 23.07.2018 încheiat 

între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Lider și Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Gr. T. Popa" din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius" din Galați, 

Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău și SIVECO ROMÂNIA S.A., în calitate de parteneri,  

având în vedere Metodologia de selecție, asistență educațională, sprijin financiar, coordonare 

elaborare plan de afaceri, se încheie prezentul contract între: 

1. Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) cu sediul în str. Universităţii, nr. 13, 

Suceava,  în calitate de Beneficiar al proiectului „Creșterea calității programelor de studii 

universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

studenților – ProForm” POCU/379/6/21/124981, reprezentată de către  RECTOR, Prof. 

univ.dr.ing. Valentin POPA 

şi  

2. Dl./D-na______________________________________________, născut/ă la data 

de_____________, în localitatea_____________________, cu domiciliul stabil în România, 

localitatea_____________, str.________________________, jud._________________, 

tel__________, email____________________________________________________  

posesor/posesoare a actului de identitate ______ seria ______, nr.___________, CNP 

________________________________ în calitate de student membru ȋn grupul ţintă 

studenți, categoria vulnerabili (GT SV) selectat în vederea acordării sprijinului financiar  

prevăzut în proiectul „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea 

resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, 

POCU/379/6/21/124981. 

 

A. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prezentul contract are ca obiect stabilirea principiilor şi condiţiilor de bază privind acordarea de 

sprijin financiar studenților vulnerabili din GT Studenți participanți la activitățile destinate studenților  

în cadrul proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei 

umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, 
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POCU/379/6/21/124981, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare,  în conformitate cu 

Contractul de finanțare nr. 37390/27.05.2019, cu Metodologia de selecție, asistență educațională, 

sprijin financiar, coordonare elaborare plan de afaceri și cu Regulamentele Universității “Ștefan cel 

Mare” din Suceava.  

Reglementările contractuale prezente sunt în concordanță cu legislația în vigoare, și cu 

prevederile Contractului de finanțare nr. 37390/27.05.2019 încheiat între Universitatea “Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) și Autoritatea de Management Programul Operațional Capital Uman MEC.  

 

B. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract se derulează pe perioada desfășurării activităților destinate grupului țintă până la 

finalizarea activităților sau la ieșirea din grupul țintă al proiectului. 

 

C. DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE decurg din Contractul de 

finanţare nr. 37390/27.05.2019, din Metodologia de selecție, asistență educațională, sprijin financiar, 

coordonare elaborare plan de afaceri și din legislația în vigoare.   

(1) Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava în calitate Beneficiar în proiectul „Creșterea 

calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/124981, încheiat între 

Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava și AM POCU MEC are  următoarele obligații: 

a) să acorde sprijinul financiar conform dispozițiilor prezentului contract; 

b) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale studentului, conform legii; 

c) să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanță cu prevederile 

Contractului de  finanțare încheiat, cu maximum de profesionalism, eficiență şi în conformitate 

cu cele mai bune practici în domeniu; 

d) să respecte prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice. 

(2) Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava în calitate de beneficiar în proiectul „Creșterea 

calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/124981 încheiat între 

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava și AM-POCU are  următoarele drepturi:   

a) să verifice și să monitorizeze activitatea studentului beneficiar din cadrul proiectului pe 

parcursul derulării contractului; 

b) în cazul în care beneficiarul sprijinului financiar nu îşi îndeplinește obligațiile prevăzute în 

prezentul contract, demarează procedurile pentru încetarea acordării sprijinului financiar. 

(3) Studentul din categoria vulnerabil selectat în vederea obținerii sprijinului financiar, în 

perioada desfășurării  proiectului, are următoarele drepturi:  

a) să beneficieze de sprijin financiar în cuantum de 300 lei/lună pe o perioada de 6 luni, acordat în 

scopul efectuării studiilor și reducerii ratei de abandon în cadrul învățământului terțiar 

universitar, condiționat de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract;  
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b) să participe la activitățile din proiect destinate studenților din grupul țintă al proiectului. 

(4)  Studentul din categoria vulnerabil selectat în vederea obținerii sprijinului financiar, în 

perioada desfășurării proiectului, are următoarele obligaţii specifice:  

a) să transmită toate datele personale de identificare solicitate de către echipa de implementare, și 

să anunţe, în termen de 5 zile lucrătoare, orice schimbare a adresei sau a datelor personale; 

b) să îndeplinească toate sarcinile ce-i revin potrivit activităților desfășurate conform cerințelor 

proiectului;  

c) să participe la activitățile de pilotare a cursului antreprenorial și să promoveze examenul final; 

d) să frecventeze programul de consiliere profesională personalizată și să obțină adeverință de 

participare; 

e) să participe la cel puțin 1/3 din activitățile lunare și la cel puțin 1/2 din total activități adresate 

studenților din grupul țintă; 

f) să demonstreze la finalul perioadei de acordare a bursei continuarea studiilor, respectiv 

finalizarea studiilor în cel mult șase luni de la încheierea proiectului; 

g) să respecte reglementările adoptate de către echipa de implementare a proiectului și de către 

conducerea USV; 

h) să se informeze asupra a ceea ce li se aduce la cunoştinţă prin diversele mijloace de informare 

(postări on-line, poștă electronică, pagina dedicată proiectului) utilizate în cadrul proiectului; 

i) să nu întrerupă participarea la activitățile din proiect; 

j) să restituie integral, în maximum 30 zile calendaristice calculate de la notificarea de către 

Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, contravaloarea sumelor încasate în baza 

prezentului contract, în cazul în care prezentul contract se reziliază din culpa sa ca urmare a 

neîndeplinirii obligațiilor stabilite prin prezentul contract precum și în cazul nerespectării 

declarațiilor semnate la data înscrierii în grupul țintă precum și în cazul în care, pe parcursul 

derulării proiectului se dovedește că nu mai îndeplinește criteriile de selecție în grupul țintă 

categoria vulnerabili sau nu mai îndeplinește condițiile impuse pentru acordarea sprijinului 

financiar. 

 

D. SPRIJIN FINANCIAR ȘI CONDIȚII DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR  

(1) Cuantumul sprijinului financiar în sumă fixă de 300 lei/lună, pe o perioadă de 6 luni. 

(2) Sprijinul financiar va fi acordat lunar. Acordarea spijinului financiar va fi condiționată de 

îndeplinirea în totalitate a obligațiilor prevăzute în Metodologia de selecție, asistență educațională, sprijin 

financiar, coordonare elaborare plan de afaceri:  

a) să participe la cursul antreprenorial și să promoveze examenul final; 

b) să frecventeze programul de consiliere profesională personalizată și să obțină adeverință de 

participare; 

c) să participe la cel puțin 1/3 din activitățile lunare și la cel puțin 1/2 din total activități adresate 

studenților din grupul țintă; 

d) să nu întrerupă participarea la activitățile din proiect. 
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E. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI  

(1) Contractul de acordare a sprijinului financiar încetează la data ieșirii din grupul țintă al 

proiectului. 

(2) În cazul nerespectării de către student a obligaţiilor şi condiţiilor din declaraţiile pe propria 

răspundere date la data ȋnscrierii ȋn grupul ţintă și din prezentul contract, prezentul contract se reziliază 

de drept, fără punerea în întârziere sau altă formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată.  

 

F. DISPOZIŢII FINALE 

Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile contractului semnat cu 

Ministerul Fondurilor Europene (AM POCU) şi a legislaţiei naţionale în vigoare sau altor reglementări 

/ dispoziţii aplicabile. 

Prezentul contract poate fi modificat de către Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava în 

vederea integrării unor modificări legislative, instrucţiuni ale AM POCU MEC survenite ulterior datei 

semnării acestuia. Orice modificare privind clauzele prezentului contract în timpul derulării acestuia se 

va face prin act adiţional semnat de ambele părţi. 

CONFLICTELE în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În eventualitatea în care stingerea divergenţelor 

nu poate fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţa 

judecătorească competentă.  

Prezentul Contract de acordare de sprijinului financiar s-a încheiat în 2 exemplare originale, 

câte unul pentru  fiecare  parte  şi  intră  în vigoare începând cu data de ________________. 

 

UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE”   PROIECT POCU POCU/379/6/21/124981 

DIN SUCEAVA   

                                                                               

 

RECTOR,       Manager proiect, 

Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA    Ș.l. dr. ing. Iuliana CHIUCHIȘAN 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ,     Responsabil măsuri asistență  

Ec. Geanina MĂCIUCĂ      educațională și sprijin financiar,  
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coordonare elaborare planuri de  

afaceri S 

        Lector dr. Monica-Geanina COCA 

Avizat,          

CONSILIER JURIDIC,      STUDENT, 

Jr. Oana Georgeta BOICU-POSAȘTIUC   Nume și prenume în clar 

___________________      Semnătura, 

___________________ 
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Anexa 3. Fișe de monitorizare 
 

FIȘĂ DE MONITORIZARE 1 

 

Data:  

Nume și prenume:  

Tema plan afaceri: 

 

 

Observații: 
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FIȘĂ DE MONITORIZARE 2  

 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

Total prezente activitati/ 

lună activitate 
Total prezențe curs 

antreprenorial/program de consiliere 

personalizată 

Total prezențe 

examene/testări 

finale 1 2 3 4 5 6 

1                    

2                     

3                     

4                     

5               

  

  

  

  

    

  

 

 

 

 


