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COMUNICAT DE PRESĂ 

Acordarea subvenţiilor pentru elevii participanţi la programul de tip 

 „Serviciu educaţional complementar”   

 
În luna iunie a.c, în cadrul proiectului cu titlul „Competenţe ştiinţifice şi abilităţi 

practice pentru o carieră de succes” – POSDRU/153/1.1/S/138511, cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, implementat de către Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar al Județului Prahova şi Alianța Colegiilor Centenare, a demarat cursul 
de antreprenoriat destinat grupului țintă al proiectului. Totodată, în cadrul platformei 
eLearning – eSupport sunt disponibile testele finale aferente materiilor matematică, fizică și 
chimie.  

Astfel, vă comunicăm faptul că activitatea de acordare a subvențiilor este în strânsă 
legătură cu cele două acțiuni. Definitivarea testelor finale și parcurgerea cursului de 
antreprenoriat sunt elemente pe baza cărora subvenția va fi acordată. Conform legislației în 
vigoare, precum și în urma unei planificări din cadrul Trezoreriei, începând cu luna iulie vor fi 
acordate un număr mediu de 400 de subvenții/lună. Prioritizarea plății subvențiilor are la 
bază definitivarea de către elevii din grupul țintă a acțiunilor obligatorii prin proiect 
(parcurgerea testelor finale și a cursului de antreprenoriat) și transmiterea IBAN-ului pentru 
fiecare elev din grupul țintă către beneficiarul proiectului Universitatea Politehnica din 
București. Menționăm faptul că plata subvențiilor se va realiza grupat pentru toți elevii unei 
instituții de învățământ din cele 30 sprijinite în cadrul proiectului. 

 
Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Competenţe ştiinţifice şi abilităţi 

practice pentru o carieră de succes”, precum și pentru alte activități aflate în derulare, vă 
rugăm contactați echipa proiectului la următoarele date de contact:  

 
Tel: 0744.523.370 – Luciana Mihai, Responsabil logistică 
Tel: 0753.064.853 – Rasha Mlisan, Asistent promovare şi informare proiect 
Fax: 021.318.1001  
e-mail: competente@upb 
 


