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Investe şte 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 
 
 

CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR PENTRU ELEVII 
DIN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI ÎN ANUL I DE IMPLEMENTARE  

 
Condi ții de acordare a premiilor conform ghidului solicit antului  
 

În cazul stagiului de pregătire practică pentru elevi, se pot acorda premii pentru performanţe 
deosebite demonstrate pe parcursul sau la sfârsitul acestuia, ca activităţi complementare 
stagiului de practică. Acestea pot include, de exemplu: rezultate excepţionale obţinute pe 
perioada stagiului de practică, premiul I obţinut la concursuri prin care sunt valorificate 
competenţele dobândite pe perioada stagiului de practică sau la concursuri în care 
sunt prezentate idei de îmbunătăţire a activităţii organizatorului de practică,etc 
 
Valoarea premiului  
 
Premiile acordate sunt în cuantum de 1800 lei/practicant/un stagiu de practică 
 
Număr de premii acordate  
 
Anul I de implementare (aferent anului scolar 2010-2011)- 18 premii 
Anul II de implementare (aferent anului scolar 2011-2012)-22 premii 
 
Criterii de acordare a premiilor  
 

Nr 
crt 

Criteriul Punctaj 
 

1 Indeplinirea sarcinilor de lucru (calitate,incadrare in timp, 
,etc) stabilite de catre tutorele responsabil 

30 puncte 

2 Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca 10 puncte 
3 Punctualitate si prezența la la programul de lucru stabilit, 

pe toata perioada de desfasurare a stagiului de pregatire 
practica 

10 puncte 

4 Comunicare în cadrul echipei de lucru si cu tutorele 
responsabil 

5 puncte 

5 Prezentarea de idei de îmbunătăţire a activităţii 
organizatorului de practică / Obţinerea premiului I la 
concursuri prin care sunt valorificate competenţele 

15 puncte 
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dobândite pe perioada stagiului de practică / Alta activitate 
echivalenta 

6. Performanţe deosebite demonstrate pe parcursul sau la 
sfârsitul acestuia, ca activităţi complementare stagiului de 
practică 

30 puncte 

 
Nota: 
 
1.Metoda de acordare a premiilor presupune un clasament în funcţie de punctajele obtinute 
conform criteriilor stabilite.  
Dacă există 2 punctaje identice, se va urma o procedură de departajare printr-un interviu 
susţinut în prezenta comisiei din partea proiectului.  
 
2.Evaluarea elevilor  în vederea premierii se face în luna Iulie 2011 , pentru anul I de 
implementare. 
 
Precizările ulterioare vor fi afişate în timp util pe site-ul proiectului  
http://www.isj.albanet.ro/index.php/pfse/sppcebppm 
 
3. La evaluarea elevilor in vederea acordarii premilor, se vor respecta prevederile legislaţiei 
în vigoare cu privire la egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în considerare a tuturor 
politicilor şi practicilor, prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 
apartenenţă la o categorie defavorizată.  
 
 

Echipa de Management 


