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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii,”
Domeniul major de intervenţie 2.1 ,,Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Stagii de pregătire practică de calitate - elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa
muncii!”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/62356

LISTA CRITERIILOR DE SELECȚIE A AGENȚILOR ECONOMICI – PARTENERI DE
PRACTICĂ PENTRU CALIFICAREA NIVEL 2 - MECANIC AUTO – ÎN CADRUL
PROIECTULUI POSDRU90/2.1/S/62356 – STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ DE CALITATE –
ELEVI MAI BINE PREGĂTIȚI PENTRU PIAȚA MUNCII

În conformitate cu activitatea „A1.2 Stabilirea criteriilor de selecție a agenților economici cu
care se vor încheia convențiile cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în baza
Ordinului nr. 1702/2007, în vederea desfășurării de către elevi a stagiilor de pregătire practică la
agenții economici” din proiectul mai sus menționat, agenții economici – parteneri de practică, trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
1. Obiectul de activitate conform CAEN Rev.2, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu
amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor, diviziune 45;
2. Ocupații conform COR – Grupa de baza 7231 – Mecanici, montatori și reparatori de
autovehicule;
3. Existența cel puțin a unei persoane angajate cu ocupație conform COR – Grupa de baza 3115
sau 2145;
4. Să asigure măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în munca a elevilor practicanți așa
după cum acestea sunt definite în particular prin art. 5, litera a), art. 13, literele d, f, h, q și r, din
Legea nr.319/2006 securității și sănătății în muncă, precum și pentru comunicarea regulilor de
prevenire asupra riscurilor profesionale (art. 173/1, art. 174/1, art. 176/1 din Codul muncii).
5. Să pună la dispoziția elevului practicant toate mijloacele necesare pentru dobândirea
competențelor precizate în Anexa pedagogică la Convenția Cadru privind efectuarea stagiului
de pregătire practică în baza Ordinului nr. 1702/2007;
6. Să asigure locul de muncă în ideea de a garanta securitatea și sănătatea practicanților (Art.177/1
din Codul Muncii);
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