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Prezentul regulament este elaborat în cadrul proiectului „STEP: Sustinem Tinerii in Evolutia lor 

Profesionala”, POSDRU/161/2.1/G/139045, în scopul stabilirii procedurii de acordare a premiilor pentru studentii 

selectati sa efectueze stagiile de practică in cadrul acestui proiect. 

I. CONTEXT 

SC Telekom Romania Communications SA, in parteneriat cu Catalyst Solutions, Catalyst Recruitment 

Solutions si AIESEC implementeaza proiectul POSDRU/161/2.1/G/139045, „STEP: Sustinem Tinerii in Evolutia 

lor Profesionala”, avand drept obiective principale facilitarea accesului la servicii specializate de orientare si 

consiliere profesionala pentru 524 de studenti din regiunea Bucuresti-Ilfov in vederea integrarii pe piata muncii si  

dezvoltarea de competente practice pentru 255 dintre acestia in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata 

activa. 

Proiectul vine în întâmpinarea nevoii studenților de a dobândi experiență practica și de a beneficia de 

servicii de calitate de consiliere și orientare în carieră. În acest fel, Grupul Tinta își completează cunostintele 

teoretice din facultate, dobândind cunoștințe specifice, învățând să lucreze în echipă, îmbunătățindu-și abilitățile 

de comunicare și familiarizându-se cu cerințele de lucru ale unui mediu profesionist, intr-o organizatie aflata in 

topul angajatorilor din Romania. 

Acordarea premiilor se va desfasura cu respectarea principiului egalitatii de sanse avandu-se in vedere 

Constitutia Romaniei, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, 

Directiva 75/117/CEE a Consiliului din 10 februarie 1975 privind apropierea legislatiilor statelor membre 

referitoare la aplicarea principiului egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin, 

Directiva 76/207/CE privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in ceea 

ce priveste accesul la incadrarea in munca, la formarea si la promovarea profesionala, precum si conditiile de 

munca, Directiva 78/2000/CE privind creare a unui cadru general in favoarea tratamentului egal privind ocuparea 

fortei de munca si conditiile de munca, Directiva 43/2000/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului 

egal intre persoane, indiferent de originea rasiala si etnica si Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii 

Europene. 

Beneficiarul promoveaza egalitatea de sanse si de tratament, incurajand toleranta si respectul in relatiile 

profesionale. Selectia tuturor studentilor pe parcursul implementarii va respecta principiul acordarii de sanse 

egale. De asemenea, evaluarile derulate in cadrul proiectului (atat in timpul procesului de slectie si a sesiunilor de 

consiliere, cat si a evaluarilor desfasurate in timpul stagiilor de practica) au respectat criteriul non-discriminarii, 

derulandu-se obiectiv si profesional si punctand in mod obiectiv toate trasaturile / competentele /aptitudinile 

persoanelor evaluate, indiferent de apartenenta la vreo categorie vulnerabila sau nu. 
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II. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR 

În urma participării studenților/masteranzilor la stagiile de practică în cadrul POSDRU/161/2.1/G/139045, 

„STEP: Sustinem Tinerii in Evolutia lor Profesionala” se acordă, în conformitate cu prevederile cererii de finanțare, 

Actul Aditional nr.5, aprobat in data de 19.08.2015, premii in valoare de 1500 RON / student, impozabili conform 

legislatiei in vigoare. Conform legii, se vor impozita sumele aferente premiului prin retinerea la sursa a unui 

impozit de 16% din venitul net realizat prin acesta, Avand in vedere ca, asa cum prevede legislatia, nu sunt 

impozabile premiile cu valoare sub 600 lei, impozitul de va aplica diferentei de 900 de lei, astfel valoarea neta a  

premiului final va fi in valoare de 1356 lei / student.Se va acorda un numar maxim de 116 premii.  

In urma analizei dosarelor studentilor care au finalizat stagiile de practica, Mentorul Coordonator va 

intocmi o lista a celor eligibili pentru intrarea in etapa de acordare a premiilor, tinand cont de criteriile 1-5 

mentionate mai jos (Anexa 2). Lista va fi facuta publica pe site-ul Telekom si va fi transmisa si studentilor, pe mail, 

in adresele mentionate de acestia in formularul de identificare Grup Tinta, pentru transparenta si aflarea detaliilor 

necesare.  

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR SI CONTINUT DOSAR PREMII 

A. Criterii de eligibilitate 

Premiile se acordă studenților/masteranzilor implicați în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/139045, 

„STEP: Sustinem Tinerii in Evolutia lor Profesionala”, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

1. sunt cetăţeni români; 

2. au domiciliul stabil sau reşedinţa în România; 

3. au participat la stagiile de practică în cadrul proiectului STEP; 

4. au fost evaluați la finalul stagiului de practică, în conformitate cu prevederile Procedurii de derulare a 

stagiilor de practica si de acordare a subventiilor pentru studenti si masteranzi in cadrul proiectului 

POSDRU/161/2.1/G/139045, „STEP: Sustinem Tinerii in Evolutia lor Profesionala” 

5. In urma evaluarii conform procedurii de mai sus au primit nota maxima (5 din 5 posibil) din partea tutorilor 

care i-au supervizat, atat la Raportul de evaluare a activitatii desfasurate in cadrul stagiului de practica, cat 

si la lucrarea elaborata de student la finalul stagiului; lista studentilor care indeplinesc criteriul notei 

maxime va fi publicat pe site-ul beneficiarului, in sectiunea dedicata proiectului;  

6. Aduc pana la data de 28.09.2015, inclusiv, in zilele lucratoare (luni – vineri) intre orele 9:00 - 17:00, la 

sediul Beneficiarului, Piata Presei Libere, nr 3-5, etaj 12, in atentia expertului Coordonator Resurse 

Umane, urmatoarele documente:  
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 Extras de cont, , pentru persoana care solicită premiul din care să rezulte codul IBAN; studentul 

trebuie să fie obligatoriu titularul contului;  

 Copie dupa cartea de identitate a studentului / masterandului; 

 Cerere tip de acordare a premiului (anexa 1 la aceasta procedura), completata corect, integral si 

semnata, in original 

 

B. Criterii de departajare in caz de egalitate 

 

Metodologia de acordare a premiilor presupune un clasament al primilor 116 studenti în funcţie de notele 

calculate conform criteriilor obligatorii de mai sus. Notele in discutie se refera la calificativele acordate de mentori 

studentilor in urma finalizarii stagiilor de practica,atat la Raportul de evaluare a activitatii desfasurate in cadrul 

stagiului de practica, cat si la lucrarea elaborata de student la finalul stagiului. 

In cazul in care, in urma aplicarii acestor criterii se constata ca mai mult de 116 studenti indeplinesc 

conditiile de acordare a premiilor, se va aplica un criteriu de departajare, constand in media notelor obtinute in 

cadrul sesiunii de orientare si consiliere, la competentele masurate in cadrul centrului de evaluare (Deschidere 

catre invatare, Lucru in echipa, Organizare si Prioritizare).  

In cazul in care se ajunge la aceasta etapa, va fi intocmit un centralizator care va cuprinde media obtinuta 

la aceste competente (Anexa 3)  

Daca si in aceasta etapa se constata egalitate, astfel incat mai mult de 116 studenti indeplinesc criteriile 

mentionate, se va trece la o a doua etapa de departajare intre studentii aflati la egalitate pe ultimele locuri. 

Aceasta etapa consta in organizarea unei tombole electronice prin incarcarea in ordine alfabetica a listei 

studentilor aflati in situatie de departajare pe site-ul www.random.org, unde, prin aplicarea functiei „Amesteca” se 

va alcatui un clasament al studentilor. Studentii castigatori sunt cei de pe primele locuri din acest clasament, in 

ordinea numerica a clasificarii pana la completarea numarului maxim de premii (116).   

In urma acestei extrageri va fi alcatuita lista finala a castigatorilor (Anexa 4). 

Lista finala a castigatorilor va fi publicata pe site-ul companiei.  

Evaluarea rezultatelor obtinute de catre studenti în stagiile de pregatire practica, precum si la proba 

„Centru de evaluare” din cadrul sesiunii de orientare si selectie și deciziile Comisiei nu pot fi contestate. De 
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asemenea, sistemul de tragere la sorti nu poate fi contestat, in aceasta etapa fiind utilizat un program online 

(www.random.org ) care nu poate fi influentat de catre terte persoane si care clasifica, in mod aleator persoanele 

aflate la egalitate pe ultimele locuri pentru care se depaseste numarul de maxim de 116 castigatori. 

 

C. Activitati ce trebuie realizate de participanti: 

 Pasul 1 – Fiecare persoana care se afla pe „lista studentilor care au obtinut simultan nota maxima la 

raportul de evaluare si la lucrarea elaborata la finalul stagiului” vor trebui sa aduca pana la data de 

28.09.2015, inclusiv, in zilele lucratoare (luni – vineri) intre orele 9:00 - 17:00, la sediul Beneficiarului, Piata 

Presei Libere, nr 3-5, etaj 12, in atentia expertului Coordonator Resurse Umane, urmatoarele documente: 

 Extras de cont pentru persoana care solicită premiul din care să rezulte codul IBAN; studentul 

trebuie să fie obligatoriu titularul contului; 

 Copie dupa cartea de identitate a studentului / masterandului; 

 Cerere tip de acordare a premiului (anexa 1 la aceasta procedura), completata corect, integral si 

semnata. 

Aceste documente vor reprezenta si dosarul fiecarui student care va fi arhivat corespunzator 

 Pasul 2 – sa urmareasca site-ul proiectului / emailurile de informare pentru a afla daca se afla printre 

persoanele castigatoare ale premiului. 

Procedura elaborata de  

 

Manager de Proiect 

Madalina Trufasu 
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ANEXA 1 

 

Cerere de acordare a premiului in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/139045 

STEP – Sustinem Tinerii in Evolutia lor Profesionala 

 

 

Subsemnatul/subsemnata _________________________________________________, identificat / identificata 

prin __________, seria _____ numarul __________, eliberata la data __________ de catre _______________, 

CNP ______________________________,  solicit, in urma identificarii pe Lista studentilor care au obtinut 

simultan nota maxima la raportul de evaluare si la lucrarea elaborata la finalul stagiului publicata pe site-ul 

companiei, in sectiunea dedicata proiectuluI STEP, acordarea premiului prevazut in proiect. 

Nume, prenume si semnatura solicitant 
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ANEXA 2 

 

Lista studentilor care au obtinut simultan nota maxima la raportul de evaluare si la lucrarea 

elaborata la finalul stagiului 

Nr. crt Nume si prenume student / masterand 

  

  

  

  

. 

Lista intocmita de: Mentor Coordonator – Nineta Ceaus 

Semnatura: 

Lista validata de: Manager Proiect – Madalina Trufasu 

Semnatura: 

Data:  
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ANEXA 3 

            Tabel departajare studenti eligibili pentru plata premiilor 

 

 

Nr. crt 

Nume si prenume 

student / masterand 

 

Dosar acordare premii 

complet (DA / NU) 

Media obtinuta la proba 

„Centrul de evaluare” 

din cadul sesiunii de 

orientare si consiliere* 

    

    

    

    

 
 
*Media se va completa numai pentru acei studenti care au dosarul de acordare premii complet, conform 
procedurii. 
 
Lista intocmita de: Mentor Coordonator – Nineta Ceaus 

Semnatura: 

Lista validata de: Manager Proiect – Madalina Trufasu 

Semnatura: 

Data:  
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ANEXA 4 

            Lista finala de castigatori* a premiilor acordate in cadrul proiectului POSDRU – STEP: Sustinem Tinerii in 

Evolutia lor Profesionala 

Nr. 

crt 

Nume si prenume student / 

masterand 

Nota obtinuta la 

raportul de evaluare si 

la lucrarea elaborata la 

finalul stagiului 

Nota obtinuta la proba 

„Centrul de evaluare” 

din cadul sesiunii de 

orientare si consiliere 

Selectat in urma 

tombolei electronice 

pentru acordarea 

premiului 

     

     

     

     

 
*Persoanele declarate eligibile dar care nu se regasesc in acest tabel fie au avut o medie a notelor de la proba 
„Centrul de evaluare” mai mica decat ultima medie din acest tabel, fie au avut aceeasi medie insa nu au fost 
selectate in urma tragerii la sorti. 
 
 
Lista intocmita de: Mentor Coordonator – Nineta Ceaus 

Semnatura: 

Lista validata de: Manager Proiect – Madalina Trufasu 

Semnatura: 

Data:  


