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I.

CADRU GENERAL

Prezentul Regulament stabilește cadrul general, conținutul și normele de organizare și
derulare a competitiilor profesionale pe perioada derulării stagiilor de practică oferite prin
intermediul proiectului „Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de
succes”. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.
Proiectul face parte din Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții
10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea
trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională
și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea
programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă,
inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.
Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.373.577,33 lei, iar valoarea finanțării
nerambursabile este de maxim 2,326.105,78 lei, echivalentă cu 98.00 % din valoarea totală
eligibilă aprobată.
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 24.09.2020-23.09.2022
Locul de desfășurare al proiectului: regiunea Nord-Est, Județul Suceava.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor
profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care min. 60% din mediul rural)
înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ profesional și liceal - ISCED 3),
dintre care 86 la Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldovița și 95 la Liceul Tehnologic "Ion
Nistor", Vicovu de Sus, prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Servicii,
Resurse naturale și protecția mediului, Industrie textilă și pielărie, Fabricarea produselor din
lemn, domenii din sectoare cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate
conform SNC și SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel puțin 39 de elevi
dintre aceștia.

„Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS1 - Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesională și
dezvoltare personală în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru 181 de elevi,
dintre care minim 136 (peste 75%) dobândesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajează și 19
(peste 10%) își continuă studiile sau urmează alte cursuri de formare. Aceștia vor beneficia de
activități de consiliere, orientare profesională și îndrumare cu experți competenți și cu o
bogată experiență. Elevii vor fi astfel sprijiniți să finalizeze studiile și apoi să opteze pe baza
competențelor și a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor și/sau angajare.
2. OS2 -Participarea la programe de învățare la locul de muncă performante, interactive și
inovative, competiții profesionale/activități de tip firmă de exercițiu pentru 181 de elevi și
angajarea a minim 39 (21%) dintre aceștia ca urmare a finalizării acestora. Se urmărește
efectuarea de stagii practice la angajatori din România conform planurilor de învățământ
aprobate pentru 181 de elevi din domeniile Servicii, Resurse naturale și protecția mediului,
Industrie textilă și pielărie, Fabricarea produselor din lemn și organizarea de competiții
profesionale cu premii pentru aceștia.
3. OS3 - Dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii de practică /
potențiali angajatori pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea
facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată,
între toate părțile implicate (elevi, părinți, angajatori, unități de învățământ). Se urmărește
astfel îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere a acestora privind
oportunitățile oferite în cadrul proiectului dar și în afara lui, precum și identificarea de soluții
practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă a ofertei de stagii
In cadrul activitatii A4.1 Organizarea si desfasurarea de competitii profesionale, se vor
derula competitiile profesionale cu scopul de a motiva elevii inscrisi in grupul tinta din cele
doua unitati de Invatamant.
Competitiile profesionale se vor desfasura pe parcursul derularii proiectului, cate o
competitie/an scolar, organizata si desfasurata in cele doua unitati de Invatamant.
Competitiile se vor desfasura la sfarsitul anului scolar, elevii putand astfel finaliza stagiul de
practica.
Modalitatea de organizare, calendarul de desfasurare, jurizarea si acordarea premiilor se vor
realiza conform prezentei metodologii.
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II.

PRINCIPIILE DE DESFASURARE A COMPETITIILOR PROFESIONALE

In cadrul activitatii A4.1 se vor derula competitiile profesionale pentru beneficiarii grupului
tinta , inscrisi in cadrul proiectului.
In procesul de SELECTIE A participantilor si a dosarelor de concurs se vor aplica urmatoarele
principii.
•
•

Egalitatea de sanse;
Nediscriminare.

Toti participantii la activitatile proiectului, si care doresc sa se inscrie in cadrul competitiilor
organizate la nivel de proiect, se pot inscribe si participa fara discriminare, indifferent de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala,
dizabilitati, boala cronică necontagioasa, infectare HIV, apartenență la o categorie
defavorizată, etc iar echipa proiectului se va asigura că politica este implementată.
Masuri concrete de respectare a principiilor mai sus amintie:
•
•

•

•

III.

Se va asigura eterogenitatea grupului de participanti, incurajand toti participantii
grupului tinta sa participle la competitiile profesionale organizate in cadrul proiectului.
Evaluarea lucrarilor/ jurizarea acestora se va realiza in functie de performanta,
calitatea lucrarilor si dupa un punctaj obiectiv acordat participantilor, fara a favoriza
un participant sau altul;
Membrii echipei de organizare a competitiilor profesionale se vor asigura ca
informatiile, regulile de participare, calendarul competitiilor si modalitatea de
evaluare vor reprezenta informatii transparente si accesibile tuturor membrilor din
grupul tinta. Comunicare ase va realiza transparent, atat fizic la clasele de elevi cat si
pe pagina de facebook a proiectului;
Pe tot parcursul competitiilor profesionale se va monitoriza respectarea principiilor
de- egalitate de sanse si nediscriminare.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA COMPETITIILOR PROFESIONALE

A doua competie profesionala se va desfasura in anul scolar 2021-2022
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CALENDARUL ȘI ETAPELE DE DESFĂȘURARE A
COMPETIȚIEI PROFESIONALE
Clasa a XI-a A profesională– Specializarea: Confecționer produse din piele și înlocuitori
Clasa a XII-a H – Specializarea Tehnician în industria textilă și pielărie
Clasa a XI-a B profesională– Specializarea: Tâmplar universal
Clasa a XII-a I– Specializarea: Tehnician în fabricarea produselor din lemn
Nr
crt
1

2

3

4

5

6

7

ACTIVITATE DESFASURATA
PUBLICAREA CALENDARULUI
DE
DESFĂȘURARE
A
COMPETITIEI ȘI LANSAREA
ANUNTULUI LA UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI PE PAGINA
DE
FACEBOOK
A
PROIECTULUI
-se vor publica: regulamentul de
concurs, calendarul de desfasurare,
premii acordate

PERIOADA DE
DESFASURARE

-Expert comunicare GT si angajatorirealizeaza anuntul pentru pagina de
facebook si anuntul/afisul ce va fi postat in
cadrul unitatii de invatamant
09.05.2022

ETAPA DE INSCRIERE IN
CADRUL COMPETIEI
-se depun lucrarile realizate de către
elevi in cadrul stagiilor de practica
desfasurate;
-se centralizeaza lista elevilor înscrisi
in concurs
PROBA 1-practică
SUSTINEREA
LUCRARII
REALIZATE IN STAGIUL DE
PRACTICA
-in fata comisiei de evaluare

10-17.05.2022
-in functie de
finalizarea stagiilor
de practica a celor
doua unitati de
invatamant

PROBA 2- scrisă
SUSTINEREA PROBEI SCRISE
SI ACORDAREA DIPLOMELOR
DE PARTICIPARE
EVALUAREA LUCRĂRILOR /
JURIZAREA SI REALIZAREA
LISTEI DE CASTIGATORI
POSTAREA ANUNTULUI CU
CASTIGATORII DE PREMII,
ATÂT IN CADRUL UNITATII
DE INVATAMANT CAT SI PE
PAGINA DE FACEBOOK
(publicare listei de castigatori si
premiile obtinute de catre acestia)

24.Mai 2022

REZOLVAREA
CONTESTATIILOR

RESPONSABILI

23.Mai 2022

25-26 Mai 2022

-Cadrele didactice supervizoare anunta
elevii din grupul tinta, fizic la clasa si
afisează anuntul în cadrul unitatii de
invatamant
Coordonator P1
Expert comunicare GT si angajatori
Expert selectie si monitorizare GT
Cadre didactice supervizoare
Tutori de practica;
Coordonator P1

Cadre didactice supervizoare
Tutori de practica;
Coordonator P1
(Comisia de evaluare)

Cadre didactice supervizoare
Tutori de practica;
Coordonator P1
Comisia de evaluare a lucrărilor
Coordonator P1

27 Mai 2022

Expert comunicare GT si angajatori
Cadre didactice supervizoare
Coordonator P1

30-31 Mai 2022

Coordonator P1
Expert comunicare GT si angajatori
Cadre didactice supervizoare
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ACORDAREA PREMIILOR

9

PROMOVAREA
MATERIALELOR PRODUSE DE
CATRE ELEVI, IN RANDUL
ANGAJATORILOR
(in cadrul workshop-urilor organizate
in cadrul proiectului)

Iulie 2022

Iunie/Iulie 2022

Manager Proiect
Coordonator P1
Expert comunicare GT si angajatori
Expert selectie si monitorizare GT
Cadre didactice supervizoare
Tutori
Manager Proiect
Coordonator P1
Expert comunicare GT si angajatori
Cadre didactice supervizoare
Tutori

Reguli de participare/inscriere in cadrul competitiilor profesionale:
Participanții la competitiile profesionale trebuie sa:
a. Fie inscrisi in grupul tinta al proiectului;
b. Fi participat la stagiile de practica desfasurate in anul scolar aferent organizarii
competitiilor profesionale. In acest sens, tutorii si cadrele didactice vor confirma prezenta
participantilor la stagiile de practica printr-o adeverinta de prezenta.
Inscrierea participantilor se va realiza de catre expertul de grup tinta sau cadrul didactic
supervizor. Numele participantilor si specializarea, precum si clasa vor fi consemnate in
Registrul de inscrieri al participantilor la concurs (a se vedea Anexa la prezenta metodologie).
Perioada de inscrieri se va derula pe parcursul unei saptamani, de la data publicarii anuntului/
regulamentului de concurs si calendarul concursului (anunt publicat atat pe pagina de facebook
a proiectului cat si afisarea anuntului la sediul unitatilor de Invatamant).
Candidatii nu sunt nevoiti sa completeze documente, ci doar sa transmita intentia de
participare catre cadrul didactic supervisor sau catre Expertul de grup tinta, experti in cadrul
proiectului. Expertul va verifica prezenta elevului la stagiul de practica, colaborand astfel si cu
tutorele, expert in cadrul proiectului. Ulterior confirmarii prezentei la stagiul de practica, elevul
va fi inscris in Registru, si i se va comunica data la care va sustine proiectul realizat la stagiul de
practica (Proba 1).
Ulterior finalizarii inscrierilor, lista candidatilor la concurs va fi afisata la sediul unitatilor de
Invatamant.

Probele competitiei profesionale:
a. Proba 1 -practica – se va prezenta de catre fiecare elev inscris la concurs, acesta
prezentand lucrarea realizata in cadrul stagiului de practica. Cadrele didactice si tutorii vor
realiza o grila de evaluare. La sfarsitul probei 1 se va realiza un PV de evaluare a lucrarilor
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cu punctajul acordat fiecarui participant in parte. Punctajul va fi acordat de catre o
comisie de evaluare.
b. Proba 2 –proba scrisa. Etapa a doua se va desfasura pe parcursul unei ore, si va fi
alcatuita din intrebari tip grila din domeniul/specializarea stagiului de practica. Expertii
cadre didactice si tutori vor realiza grila de evaluare.
La sfarsitul etapei a doua se va realiza un PV de evaluare in care se va realiza un
clasament, cu punctajul acordat fiecarui elev in parte. Punctajul va fi acordat de catre
fiecarei membru al comisiei de evaluare.
c. Evaluarea si clasamentul final – Se va realiza o medie intre notele celor doua probe. PV de
evaluare si acordarea punctajului final, impreuna cu lista finala a clasamentului se vor
realiza de catre COMISIA DE EVALUARE.
d. Lista finala a castigatorilor concursului va fi publicata atat pe pagina de facebook a
proiectului cat si la secretariatul unitatilor de Invatamant.

IV. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR IN FUNCTIE

DE PUNCTAJ SI VALOAREA ACESTORA
MEDIA OBTINUTA
LA CELE DOUA
PROBE
INTRE NOTELE
10,00-9,50

INTRE NOTELE
9,49-8,00

INTRE NOTELE
7,99-7,50

INTRE NOTELE
7,49-7,00

NR PREMII/SPECIALIZARE

1 PREMIU I - Clasa a XI-a A profesională–
Specializarea: Confecționer produse din
piele și înlocuitori
1 PREMIU I - XII-a H – Specializarea
Tehnician în industria textilă și pielărie
1 PREMIU II - Clasa a XI-a A profesională–
Specializarea: Confecționer produse din
piele și înlocuitori
1 PREMIU II- XII-a H – Specializarea
Tehnician în industria textilă și pielărie
1 PREMIU III - Clasa a XI-a A
profesională– Specializarea: Confecționer
produse din piele și înlocuitori
1 PREMIU III - XII-a H – Specializarea
Tehnician în industria textilă și pielărie
3 MENTIUNI Clasa a XI-a A profesională–
Specializarea: Confecționer produse din
piele și înlocuitori
3 MENTIUNI Cls. XII-a H – Specializarea
Tehnician în industria textilă și pielărie

TOTAL VALOARE PREMII ANUL SCOLAR 2021-2022
Specializarea: Confecționer produse din piele și înlocuitori
Specializarea Tehnician în industria textilă și pielărie

PREMIU

VALOAREA
PREMIULUI

VALOAREA
TOTALA PREMII

2 PREMII I

600 LEI /
PERSOANA

1200 LEI

2 PREMII II

400 LEI /
PERSOANA

800 LEI

2 PREMII III

200 LEI /
PERSOANA

400 LEI

6 PREMII MENTIUNI

100 LEI /
PERSOANA

600 LEI

3.000 LEI

„Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes” – POCU/633/6/14/ 132290
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
MEDIA
OBTINUTA LA
CELE DOUA
PROBE
INTRE NOTELE
10,00-9,50

NR PREMII/SPECIALIZARE

PREMIU

1 PREMIU I- Clasa a XI-a B profesională–
2 PREMII I
Specializarea: Tîmplar universal
1 PREMIU I – Clasa a XII-a I – Specializarea
tehnician în fabricarea produselor din
lemn
INTRE NOTELE
1 PREMIU II- Clasa a XI-a B profesională–
2 PREMII II
9,49-8,00
Specializarea: Tîmplar universal
1 PREMIU II- – Clasa a XII-a I –
Specializarea tehnician în fabricarea
produselor din lemn
INTRE NOTELE
1 PREMIU III - Clasa a XI-a B profesională–
2 PREMII III
7,99-7,50
Specializarea: Tîmplar universal
1 PREMIU III Clasa a XII-a I – Specializarea
tehnician în fabricarea produselor din
lemn
INTRE NOTELE
3 MENTIUNI Clasa a XI-a B profesională–
6 PREMII 7,49-7,00
Specializarea: Tîmplar universal
MENTIUNI
3 MENTIUNI Clasa a XII-a I – Specializarea
tehnician în fabricarea produselor din
lemn
TOTAL VALOARE PREMII ANUL SCOLAR 2021-2022
Specializarea: Tîmplar universal
Specializarea: Specializarea tehnician în fabricarea produselor din lemn

VALOAREA
PREMIULUI

VALOAREA
TOTALA PREMII

600 LEI /
PERSOANA

1200 LEI

400 LEI /
PERSOANA

800 LEI

200 LEI /
PERSOANA

400 LEI

100 LEI /
PERSOANA

600 LEI

3.000 LEI

NOTA !
Premiile in bani vor fi acordate in conturile transmise de catre elevii/tutorii/parintii
participantilor.

V. COMISIA DE EVALUARE
Comisia va fi alcatuita din 3 persoane (diferite de cele care au alcatuit testele si/sau grilele de
evaluare)
•
•
•

1 membru – cadru didactic desemnat al unitatii de Invatamant;
1 membru – apartinand unui agent economic/posibil angajator/angajat al
partenerului de practica;
1 membru - expert al echipei de proiect (Coordonator P1/ Manager
proiect/Cadrudidactic supervisor/Tutore)

Vă dorim mult succes!

