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ANUNȚ DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR 

LICEUL TEHNOLOGIC „ION NISTOR" Vicovu de Sus (Partener)  

anunță acordarea subvențiilor grupului țintă format din elevii claselor a XI-a și a XII-a 

în cadrul proiectului "Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de succes" 

pentru perioada: an școlar 2021-2022, semestrul I 

 

I. Informații proiect 

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 protecţia mediului, Industrie textilă şi 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. 

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. 
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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 şi 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.  

 

II. Beneficiarii subvențiilor 

În cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevi, primul pas pentru o carieră de 

succes", vor putea beneficia de subvenții (se acordă pentru Anul I din proiect, an școlar 2020-

2021 – semestrul al II-lea) următoarele categorii de elevi: 

➢ Elevi din clasa a XI–a AP, Filiera Tehnologică, Profilul/Domeniul Industrie textilă 

și pielărie, Specializare/Calificare Confecționer articole din piele și înlocuitori – 

nivel de calificare 3 – 4 săptămâni de practică, 150 lei /săptămână; 

➢ Elevi din clasa a XI-a BP, Filiera Tehnologică, Profilul/Domeniul Fabricarea 

produselor din lemn, Specializare/Calificare Tâmplar universal – nivel de calificare 

3 – 4 săptămâni de practică, 150 lei / săptămână; 

➢ Elevi din clasa a XII–a H, Filiera Tehnologică, Profilul/Domeniul Industrie textilă 

și pielărie, Specializare/Calificare Tehnician în industria pielăriei - nivel de 

calificare 4 – 1 săptămâni de practică, 150 lei /săptămână; 
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➢ Elevi din clasele a XII-a I, Filiera Tehnologică, Profilul/Domeniul Fabricarea 

produselor din lemn, Specializare/Calificare Tehnician în prelucrarea lemnului – 

nivel de calificare 4 – 1 săptămâni de practică, 150 lei / săptămână;  

III. Condiții de participare 

Criteriile de acordare a subvențiilor vor include obligatoriu prezența la activitățile 

proiectului (la stagii de practică, la sesiunile de consiliere, orientare în carieră și dezvoltare 

personală) în proporție de minim 80%. În acest sens vor fi analizate listele de prezență și 

raportul/jurnalul/proiectul de practică pentru fiecare elev în parte.  

Condiții ce trebuie îndeplinite de către elevii beneficiari de subvenții în cadrul 

proiectului: 

- face parte din grupul țintă al proiectului și are dosarul complet cu actele care dovedesc 

apartenența la grupul țintă; 

- a participat la activitățile din proiect, respectiv la stagii de practică, la sesiunile de consiliere, 

orientare în carieră și dezvoltare personală; 

- are o prezență de minim 80% la activitățile proiectului; 

- deține aviz favorabil atât de la expertul de selecție și menținere grup țintă cât și de la cadrul 

didactic supervizor. 

 

IV. Dosarul de selecție: 

Selecția de acordare a subvențiilor este voluntară și se realizează prin întocmirea și 

depunerea unui dosar de înscriere a cărui structură se găsește în Regulamentul de acordare a 

subvențiilor și în prezentul anunț. 

Regulamentul de acordare a subvențiilor, precum și anexele acestuia sunt disponibile în 

formă tipărită la secretariatul școlii. 

Beneficii: 

- Subvenții – 150 lei/săptămână de practică/persoană; 

V. Dosarul de acordare a subvențiilor: 

Dosarul pentru acordarea subvenției va conține următoarele documente: 
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• cerere tip de acordare a subvenției pentru elevii majori (conform modelului din Anexa 

1); 

• pentru elevii minori cererea de acordare va fi completată de către părinte/tutore, acesta 

va anexa copie a cărți de identitate și documente care să ateste legătura cu minorul (în 

cazul în care numele de familie al aparținătorului diferă de cel al elevului, se va atașa 

certificat de căsătorie/divorț/procură/etc) 

• copie CI; 

• extras de cont al persoanei care solicită subvenția, din care să rezulte codul IBAN, unde 

se va vira suma primită cu caracter de subvenție; 

 

VII. Modalitatea de depunere a dosarelor: 

Elevii vor depune documentele electronic la adresa de e-mail la sediul unității de 

învățământ preuniversitar Liceul Tehnologic „Ion Nistor" Vicovu de Sus din str. Calea 

Cernăuți, nr. 342, Vicovu de Sus, jud. Suceava, conform calendarului de depunere al 

solicitărilor de subvenții. 

Evaluarea dosarelor 

Se va stabili o Comisie de evaluare, în vederea acordării subvențiilor (150 lei/săptămâna 

de prezență la stagiul de practică), formată din: coordonator P1, expert grup țintă, cadru didactic 

supervizor și specialist consiliere și orientare în carieră.  

Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (prezența la activități, 

implicarea la anumite activități din proiect). În urma evaluării dosarelor de prezență și a 

activității elevilor se va elabora o listă finală a beneficiarilor de subvenții stagii practică. 

Lista elevilor beneficiari de subvenții va fi publicată la sediul Liceul Tehnologic „Ion 

Nistor" Vicovu de Sus / pe pagina de Facebook a proiectului, conform calendarului. 

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Liceul Tehnologic „Ion Nistor" Vicovu 

de Sus, în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor. 
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Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Liceul 

Tehnologic „Ion Nistor" Vicovu de Sus, și pe pagina de Facebook a proiectului, în termen de 1 

zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor. 

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Liceul 

Tehnologic „Ion Nistor" Vicovu de Sus, și pe pagina de Facebook a proiectului,  în termen de 

1 zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor. 

 

IX. Calendarul de desfășurare a selecției elevilor beneficiari de subvenții: 

Perioada Activitatea (după caz) 

17-21.01.2022 Depunerea dosarelor  

24-25.01.2022 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor  

25.01.2022 
Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității 

administrative a dosarelor  

26.01.2022 Depunerea eventualelor contestații 

27.01.2022 Soluționarea eventualelor contestații 

28.01.2022 Afișarea rezultatelor finale  

 

Afișat astăzi 14.01.2022, la Liceul Tehnologic „Ion Nistor" Vicovu de Sus. 

 

Expert selecție și menținere grup țintă, 

Prof. Galan Petrică 

 

Coordonator P1 

Prof. Gheorghiță Florin-Constantin 


