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Corrigendum nr. 1 
 

la Ghidul Solicitantului Condi ții Specifice pentru cererea de propuneri de proiect e  
de tip grant nr. 189 „Stagii de practic ă pentru studen ți” 

 

Nr. Varianta ini țială Varianta modificat ă 

 
1 

 
2.2 Activit ăți eligibile 
Prevederi privind efectuarea stagiilor 
de practic ă pentru studen ți: 
- Stagiile de pregătire practică a 
studenților pot fi finanțate numai în 
condițiile în care există Convenție cadru 
privind efectuarea stagiului de pregătire 
practică, încheiată în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului 
educației, cercetării și tineretului nr. 
3955 din 09 mai 2008 privind 
efectuarea stagiului de practică în 
cadrul programelor de studii 
universitare de licență sau masterat. 
- Durata minimă a stagiului pentru 
fiecare student din grupul țintă este 
aceea prevăzută în planul de 
învățământ obligatoriu pentru anul de 
studii în care acesta este înmatriculat. 
- Valoarea maximă a subvenției pentru 
un student este de 10 lei/oră. 

 
2.2 Activit ăți eligibile 
Prevederi privind efectuarea stagiilor de practic ă pentru studen ți: 
- Stagiile de pregătire practică a studenților pot fi finanțate numai în condițiile în care există 
Convenție cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică, încheiată în conformitate 
cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3955 din 09 mai 
2008 privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de 
licență sau masterat. 
În cazul studen ţilor care urmeaz ă cursurile unei unit ăți de înv ăţământ medical, 
organizarea stagiilor de preg ătire practic ă se va realiza în conformitate cu Ordinul 
comun al ministrului s ănătăţii publice şi al ministrului educa ţiei, cercet ării şi 
tineretului Nr. 140/1515/2007 pentru aprobarea Meto dologiei în baza c ăreia se 
realizează colaborarea dintre spitale şi institu ţiile de înv ăţământ superior medical, 
respectiv unit ăţile de înv ăţământ medical.  
 
- Studen ții care fac parte din grupuri țint ă selectate pentru proiectele contractate în 
urma cererilor de propuneri de proiecte nr.160 și 161 și efectueaz ă în cadrul acestora 
stagiul de practic ă aferent anului universitar 2014-2015, nu sunt elig ibili pentru a face 
parte din grupurile țintă pentru CPP 189. 
 
- Valoarea maximă a subvenției pentru un student este de 10 lei/oră. 

 


