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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

„Stagii de pregătire practică de calitate - elevi mai bine pregătiţi pentru
piaţa muncii!”
1.Parteneri
1.Inspectoratul Scolar Judetean Salaj - Partener 1
2.Inspectoratul Scolar Judetean Gorj - Partener 2
3.Inspectoratul Scolar Judetean Timis- Partener 3
2.Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea relevanţei rezultatelor
practice dobândite de elevii din învăţământul profesional și tehnic la locul
de muncă şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
Obiective operaţionale
O1.Dezvoltarea unui parteneriat activ şi eficient extins la nivelul a 4 judeţe,între cei 4
parteneri din proiect şi agenţii economici,în vederea dezvoltării comunicării inter-instituţionale
între unităţile de învăţământ şi agenţii economici pentru asigurarea cadrului necesar de
desfăşurare de către elevi a stagiilor de practică,stabilirea unor modalităţi concrete de
colaborare şi facilitare a tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi acomodarea elevilor la
condiţiile concrete existente în aceste unităţi.
O2.Creşterea calităţii stagiilor de practică,prin elaborarea şi implementarea de materiale
suport performante şi adaptate condiţiilor existente la locul de muncă,în vederea urmăriri
eficiente a dobândirii de către elevi a abilităţilor practice, o monitorizare şi evaluare adecvată
a stagiilor de practică şi formarea tutorilor în vederea aplicării eficiente a materialelor
elaborate şi derularea eficientă a stagiilor.
O3.Creşterea abilităţilor practice,în anul şcolar 2010-2011şi 2011-2012, pentru 396 elevi din
ÎPT,prin dezvoltarea competenţelor necesare acestora,integrării cu uşurinţă după absolvire
pe piaţa muncii.
O4.Conştientizarea elevilor,asupra nevoii de pregătire practică la locul de muncă şi asupra
oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la acela de angajat.
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3.Activităţile eligibile ale proiectului
A1.Organizarea stagiilor de pregătire practică prevăzute în curriculum obligatoriu
A1.1 Realizarea, actualizarea şi administrarea, la nivelul unităţii solicitant şi a partenerilor din
proiect ,a unei baze de date cu agenţii economici din fiecare judeţ,care au calificări
asemănătoare cu calificările pentru care se va realiza pregătirea practică
A1.2 Stabilirea criteriilor de selecţie a agenţilor economici cu care se vor încheia convenţiile
cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în baza Ordinului nr.1702/2007, în
vederea desfăşurării de către elevi a stagiilor de pregătire practică la agenţii economici
A1.3 Selectarea agenţiilor economici cu care se va încheia convenţia cadru în baza
Ordinului nr. nr.1702/2007, în vederea desfăşurării de către elevi a stagiilor de pregătire
practică
A1.4Dezvoltarea unui parteneriat între cele 4 instituţii partenere în proiect şi agenţii
economici selectaţi din cele 4 judeţe,în baza căruia vor fi încheiate convenţiile cadru dintre
agenţii economici şi unităţile de învăţământ preuniversitar pentru desfăşurarea stagiilor de
pregătire practică a elevilor
A1.5Încheierea convenţiilor cadru între unităţile de invăţământ şi agenţii economici
A1.6Crearea de materiale suport performante pentru stagiile de pregătire practică a elevilor
(fişe de observare,caiete de practică)
A1.7Elaborarea unui ghid de practică privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a
stagiilor de pregătire practică
A1.8Formarea personalului cu rol de tutore pentru pregătirea practică a elevilor în vederea
aplicării eficiente a materialelor suport create si derularea eficientă a stagiilor de practică
A1.9Desfăşurarea de campanii de conştientizare în rândul elevilor cu privire la oportunităţile
de efectuare a stagiilor de pregătire practică,în vederea manifestării intenţiei de a face parte
din grupul ţintă al proiectului(distribuire de materiale de informare,desfăşurare de seminarii)
A1.10Elaborarea şi afişarea criteriilor de acordare a premiilor pentru elevii care vor obţine
performanţe deosebite pe parcursul stagiului de practică
A1.11Activităţi de pregătire a stagiilor de practică (Informarea unităţilor asupra perioadei de
desfăşurare a stagiului practic,informarea tutorilor,asigurarea logisticii locaţiilor,distribuţia
elevilor pe grupe şi tutori, prezentarea locaţilor de practică şi a tutorilor)
A2.Desfăşurarea de campanii de conştientizare care au ca scop promovarea unui stil
de viaţă sănătos,prevenirea riscurilor privind sănatatea şi securitatea la locul de
muncă pentru elevi
A2.1Elaborare şi distribuire de materiale de informare legat de promovarea unui stil de viaţă
sănătos,prevenirea riscurilor privind sănatatea şi securitatea la locul de muncă
A2.2Susţinere de seminarii avand ca temă promovarea unui stil de viaţă sănătos,prevenirea
riscurilor privind sănatatea şi securitatea la locul de muncă
A3.Desfăşurarea de campanii de informare/conştientizare/mediatizare care vizează
nevoia de pregătire practică la locul de muncă în vederea adaptării după absolvire la
cerinţele pieţei muncii
A3.1Distribuire de materiale de informare care vizează nevoia de pregătire practică la locul
de muncă A3.2Susţinere de seminarii care vizează nevoia de pregătire practică la locul de
muncă
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A4.Desfăşurarea de campanii de informare/conştientizare/mediatizare care vizează
popularizarea oportunitatilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la acela de
angajat
A4.1 Distribuire de materiale de informare cu scopul de a populariza oportunităţile de
facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la acela de angajat
A4.2 Organizarea şi desfăşurarea de mese rotunde între elevii şi potenţialii angajatori în
vederea popularizării oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la acela de
angajat
A5.Implementarea la un potenţial loc de muncă a stagiilor de pregătire practică
prevăzute în curriculum obligatoriu
A5.1Participarea elevilor la stagiile de pregătire practică
A5.2 Furnizarea materialelor suport nou create (fişe de observare şi caiete de practică)
A6.Monitorizarea stagiilor de pregătire practică
A6.1Completarea fişelor de observare a elevilor de către tutori
A6.2Completarea caietelor de practică de către elevi
A6.3Verificarea caietelor de practică ale elevilor şi a fişelor de observare
A6.4Verificarea prezenţei la practică a elevilor, a modului de desfăşurare a stagiilor de
practică şi a activităţii tutorilor
A6.5 Actualizarea bazei de date cu datele furnizate din caietele de practică
A7.Evaluarea stagiilor de pregătire practică
A7.1 Stabilirea comisiilor de evaluare a stagiilor de practică
A7.2Întâlniri de lucru pe calificări între elevi şi experţi în vederea identificării punctelor tari şi
slabe din perioada de desfăşurare a stagiilor de practică
A7.3Evaluarea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul stagiilor de pregătire practică
A7.4Întocmirea unui raport de evaluare a stagiului de practică pe ansamblu
A7.5Elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţire a stagiilor de practică cuprinse în
curriculum obligatoriu pentru anul şcolar următor
A7.6Acordarea de subvenţii financiare elevilor care au participat pe întreaga durată la stagiile
de pregătire practică şi le-au finalizat cu succes
A7.7Acordarea de premii eleviilor care au obţinut performanţe deosebite pe parcursul
stagiului de pregătire practică
Alte activitati prevazute
A.Managementul proiectului
B. Activitatea de informare si publicitate

4.Grupul ţintă al proiectului
-396 elevi din sistemul naţional de învăţământ, cuprinşi în anii şcolari 2010-2011 si 20112012, în unităţile de învăţământ ÎPT din 4 judeţe,structuraţi după cum urmează:
- 144 elevi, calificarea strungar/CNC, nivel 2
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- 252 elevi calificarea mecanic auto,nivel 2 mecanic auto şi nivel 3 tehnician in
transporturi.
-22 tutori,care vor fi formaţi în vederea aplicării materialelor suport nou create.”
5.Rezultate anticipate
A1.Organizarea stagiilor de pregătire practică prevăzute în curriculum obligatoriu
-4 baze de date cu agentii economici de profil din cele 4 judeţe/ funcţionale
-1parteneriat activ şi eficient extins la nivelul a 4 judeţe dezvoltat pentru desfasurarea
stagiilor de pregătire practică/1 protocol de colaborare incheiat
-2 tipuri fisa de observare elaborate/performante(1/ calificare)
- 2 tipuri caiete de practică elaborate/performante (1/ calificare)
-1 Ghid de practică elaborat
-500 de ghiduri de practica distribuite
-22 Persoane din întreprinderi cu atribuţii de tutori formaţi
-4 seminarii cu privire la oportunităţile de efectuare a stagiilor de pregătire practică
desfăşurate (1 seminar/ judeţ de implementare)
-396 participanţi la seminarii în cele 4 judeţe
-396 persoane conșientizate
-400 pliante cu oportunităţile de efectuare a stagiilor de pregătire practică distribuite în cele 4
judeţe -400 broşuri cu oportunităţile de efectuare a stagiilor de pregătire practică distribuite în
cele 4 judeţe -100 afişe cu oportunităţile de efectuare a stagiilor de pregătire practică tipărite/
lipite în cele 4 judeţe
-1 set de criterii de acordare a premiilor elaborat
- 22 grupe de elevi constituite
Activităţile :
A2.Desfăşurarea de campanii de conştientizare care au ca scop promovarea unui stil
de viaţă sănătos,prevenirea riscurilor privind sănatatea şi securitatea la locul de
muncă pentru elevi
A3.Desfăşurarea de campanii de informare/conştientizare/mediatizare care vizează
nevoia de pregătire practică la locul de muncă în vederea adaptării după absolvire la
cerinţele pieţei muncii
A4.Desfăşurarea de campanii de informare/conştientizare/mediatizare care vizează
popularizarea oportunitatilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la acela de
angajat
- 12 seminarii desfăşurate (3 seminarii/judeţ de implementare)
-1600 pliante (pentru cele 3 campanii) cu temele specificate la descrierea activităţilor
proiectului elaborate/distribuite în cele 4 judeţe
-1600 broşuri (pentru cele 3 campanii) cu temele specificate la descrierea activităţilor
proiectului elaborate/distribuite în cele 4 judeţe
-150 (pentru cele 3 campanii) cu temele specificate la descrierea activităţilor proiectului
tipărite şi lipite în cele 4 judeţe
- 396 participanţi la fiecare seminar în cele 4 judeţe
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- 396 de persoane conştientizate/informate
- 400 ghiduri informative elaborate/distribuite pe temele campaniilor organizate
A5.Implementarea la un potenţial loc de muncă a stagiilor de pregătire practică
prevăzute în curriculum obligatoriu
- 396 elevi participanţi la instruire – tranziţia de şcoală la viaţa activă
-100% Ponderea elevilor a caror abilitati practice au fost crescute
- 396 caiete de pactică multiplicate /distribuite
- 396 de fise de observare multiplicate /distribuite
A6.Monitorizarea stagiilor de pregătire practică

- 396 fise de observare nou create completate
-396 caiete de practica nou create completate
-4 baze de date create si actualizate cu datele furnizate din caietele de practică (1/judet de
implementare)
A7.Evaluarea stagiilor de pregătire practică
- 1 raport de evaluare a stagiului de practica
- 4 comisii de evaluare a stagiilor de practică constituite
-396 de elevi evaluaţi
- 396 elevi au trecut cu succes examenul practic/certificații
- 1 raport de evaluare a stagiului de practică elaborat
- 100 % Ponderea elevilor mai bine pregatiti in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa
- 100% Ponderea elevilor cu şanse crescute în vederea ocupării
- 1 set de propuneri pentru îmbunătăţirea stagiilor de practică elaborat
- 396 subvenţii financiare acordate
- 40 premii acordate
Alte activitati prevazute
A.Activitatea de informare si publicitate
-1 strategie de informare şi publicitate elaborată /implementată
-2000 pliante de informare şi publicitate elaborate/distribuite în cele 4 judeţe pe toată durata
de implementare a proiectului
-2000 broşuri de informare şi publicitate elaborate/ distribuite în cele 4 judeţe,pe toată durata
de implementare a proiectului
-200 afişe de informare şi publicitate tipărite/ lipite în cele 4 judeţe,pe toată durata de
implementare a proiectului
-1 comunicat mass media
-4 conferinţe de lansare a proiectului desfăşurate (1/ judeţ de implementare a proiectului)
-400 participanţi la conferinţa în cele 4 judeţe de implementare a proiectului
-1 raport de analiza a rezultatelor obţinute in urma implementării proiectului
5

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007- 2013

Instrumente Structurale
2007- 2013

OIPOSDRU

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba

-4 conferinţe de încheiere a proiectului
-1 broşuri care contine elementele de succes ale proiectului
B.Managementul proiectului
-1strategie de implementare a proiectului
6. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Anul
Total
3
1038893.00 1038893.00 0.00 2077786.00
0.00 242280.00 0.00 242280.00
336750.00 253150.00 0.00 589900.00

Anul 1
1
2
3
3.1
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Resurse umane
Participanţi
Alte tipuri de costuri
Din care FEDR (10% pentru AP 1-5
inclusiv, 15% pentru AP 6)
Rezerva de contingenta 5% max.
Total costuri directe (1+2+3+4)
Total cheltuieli generale de administraţie
VALOAREA ELIGIBILĂ A
PROIECTULUI (5+6)
Din care activităţi transnaţionale
Contribuţia solicitantului
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-9)
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea totală a proiectului (7+11)

81100.00

Anul 2

0.00 0.00

81100.00

68782.15 76716.15 0.00 145498.30
1444425.15 1611039.15 0.00 3055464.30
68166.25 80551.95 0.00 148718.20
1512591.40 1691591.10 0.00 3204182.50
0.00
0.00 0.00
0.00
226888.71 253738.66 0.00 480627.37
1285702.69 1437852.44 0.00 2723555.13
64394.00 50863.00 0.00 115257.00
1576985.40 1742454.10 0.00 3319439.50

7.Durata proiectului: 24 luni (01.07.2010-30.06.2012)
8.Persoane de contact:
Manager de proiect-Cornel Stelian Sandu proiect.practica@yahoo.com

Echipa de management
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