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Cadru legislativ 
 
- Prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi a studenţilor; 
- OMECTS nr. 3.539 din 14 martie 2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a 
elevilor din învăţământul profesional şi tehnic; 
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
- ORDINUL pentru aprobarea Normelor privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în 
unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19, aprobat prin OMEC nr.5487/ 31.08.2020 și 
OMS nr. 1494/ 31.08.2020 și a GHIDULUI pentru învățământul profesional și tehnic, anul școlar 
2020- 2021; 
- Dispoziţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice 
 

Cap. I. Cadrul general şi contextul proiectului 
 
Preambul 
Prezenta metodologie este aferentă Activităților A 4.: Activitati de sprijin a sistemului de învăţare 
la locul de muncă prin subactivitatea A 4.2. Organizarea de competiții profesionale - organizarea 
de concursuri ce vizeaza antrenarea și motivarea elevilor participanți la activitățile din cadrul 
proiectului. 
 
Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţa muncii pentru 190 de elevi din 
învăţământul postliceal de la specializările: 
 

Domeniu: Calificare profesională: 

Textile-pielărie Creator - proiectant îmbrăcăminte 

Estetica şi igiena corpului 
omenesc 

Stilist 

Electronică automatizări Tehnician aparate electromedicale 

Protecţia mediului Tehnician laborant pentru protecția calității 
mediului 

Informatică  Tehnician echipamente de calcul 

 
identificate in lista codurilor CAEN SNC/SNCDI de la Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” 
Craiova.  
Acesta se va realiza prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică, 
consilierea și orientarea profesională a beneficiarilor. 
 
Obiective specifice 
- Consolidarea parteneriatelor între unitatea de învăţământ şi agenţii economici; 
- Stimularea participării la programul de stagii de practică pentru 190 de membri ai grupului ţintă; 
- Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru 190 de membri ai grupului 
ţintă; 
- Facilitarea comunicării şi derularea activităţilor de practică prin crearea şi dezvoltarea unei 
platforme online; 
- Dezvoltarea calităţilor după modelul angajatului ideal pentru 190 de persoane, membri ai 
grupului ţintă. 
Obiectivele proiectului vor genera un efect pozitiv pe termen lung prin integrarea pe piaţa muncii a 
cel puţin 40 de tineri absolvenți. 
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Cap. II. Procedura acordării de premii de evaluare individuală  
 
Premiile de evaluare individuală sunt acordate la sfârșitul primei săptămâni de practică pentru 
stagiile de practică de specialitate incluse ca activitate obligatorie în planul de învăţământ al 
claselor de școală postliceală, ISCED 4, nivel de calificare 5. 
 
Se vor acorda tuturor elevilor din GT premii pentru activitatea deosebită realizată pe parcursul 
stagiului, urmărindu-se creşterea motivaţiei elevilor pentru îmbunătăţirea performanţei 
profesionale personale prin participarea pe întreaga durată a stagiilor de pregătire practică și 
finalizarea cu succes a acestora.  
Activitatea de practică va fi evaluată de către o echipă formată din profesorul de pregătire 
practică și tutorele de practică coordonați de către coordonatorul de stagii de practică. Toți elevii 
din GT vor fi ierarhizați și vor primi premii de evaluare individuală. Aceste premii îi vor ajuta în 
desfășurarea următoarelor săptămâni de stagii de practică, la realizarea temelor pe care le vor 
primi pe parcursul acestora precum și la elaborarea lucrării de absolvire.  
Distribuirea premiilor se va face pe baza unor procese verbale încheiate între managerul de proiect 
și elevul beneficiar prin care cel din urmă se obligă să nu înstrăineze premiul pe perioada de 
desfășurare a proiectului și de sustenabilitate a acestuia. 
 
Descrierea premiilor: 
- Premiul I – 24 premii Laptopuri cu următoarea configurație tehnică: TB 15 G2 ITL I3-1115G4 FHD 
8GB 128 G UMA 1 YRD W10P EDU, OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc, Bitdefender Antivirus Plus, 1 
dispozitiv, 1 an, scratch card, Warranty upgrade 3 years 
- Premiul II – 48 premii Laptopuri cu următoarea configurație tehnică: TB 15 G2 ITL I3-1115G4 
FHD 4GB 128 G UMA 1 YRD W10P EDU, OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc, Bitdefender Antivirus 
Plus, 1 dispozitiv, 1 an, scratch card, Warranty upgrade 3 years 
- Premiul III – 48 premii Laptopuri cu următoarea configurație tehnică: TB 15 G2 ARE R3 4300U 
FHD 8GB 128 G UMA 1 YRD W10P EDU, Apache OpenOffice, Bitdefender Antivirus Plus, 1 dispozitiv, 
1 an, scratch card, Warranty upgrade 3 years 
- Premiul de participare - 70 membrii ai grupului țintă, diferiți de ceilalți sus-menționați - 70 
tablete cu următoarea configurație tehnică: T3 10 LTE 9.6” 2GB 32 GB GY 
 
Premiile vor fi repartizate pe specializări, proporțional cu numărul elevilor înscriși în grupul-țintă 
de la respectiva specializare. 
 
Desfăşurarea concursului pentru premierea stagiilor de practică 
 
1. Informarea membrilor din grupul-țintă 

 
Prezenta metodologie va fi anunțată public înainte de demararea stagiilor de practică prin 
intermediul site-ului proiectului www.colegiul-nenitescu-craiova.ro - Liceului Tehnologic „Costin D. 
Nenițescu”. Totodată toți tutorii de practică vor informa toți membrii GT din prima zi de stagiu de 
practică asupra faptului că aceștia urmează să fie evaluați în vederea acordării de premii de 
evaluare individuală. 

 
Informațiile privitoare la organizarea concursului pentru ierarhizarea și premierea elevilor din 
grupul țintă vor fi postate pe site-ul proiectului pe parcursul lunilor 2-23 de implementare 
(noiembrie 2020 – octombrie 2022) înainte de începerea primei săptămâni de practică cu cel puțin 7 
zile. 

http://www.colegiul-nenitescu-craiova.ro/
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2. Criterii de calificare în vederea acordării premiilor: 
 
- Să fie elev la liceul Tehnologic Costin D. Nenițescu, la școala postliceală, la una din 
calificările profesionale menționate; 
- Să facă parte din grupul țintă al proiectului; 
- Să îndeplinească integral sarcinile corespunzătoare primei săptămâni de practică din cadrul 
stagiilor de practică conform planului de învățământ, reglementată prin convenţia-cadru privind 
efectuarea stagiului de practică. 
- Să respecte regulile de sănătate și securitatea muncii și PSI, la locul de pregătire practică; 
- Să nu aibă absențe nemotivate în perioada evaluată. 
 
3. Organizarea și desfășurarea concursului 
 
Acordarea premiilor se va desfășura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a practicilor 
europene cu privire la egalitatea de şanse şi tratament egal. Nu se va face nicio deosebire, 
excludere, restricţie sau preferinţă.  
 
Concursul va avea în vedere următoarele criterii și va evalua: 

− îndeplinirea sarcinilor corespunzătoare stagiului de formare conform planului stabilit prin 
proiect, reglementat prin documentele-cadru elaborate în proiect privind efectuarea 
stagiului de formare:  

• raportul științific al lucrărilor practice – se va ține cont de calitatea științifică; 

• prezentarea necesarului de materiale și echipamente utilizate la lucrările de 
laborator; 

• descrierea etapelor de pregătire și de realizare a lucrărilor de laborator.  

− lipsa oricăror evenimente de natură disciplinară/etică provocate de participantul la stagiul 
de formare; 

− gradul de implicare în activitățile proiectului;  

− atitudinea participantului pe parcursul stagiului de formare în realizarea sarcinilor de lucru 
(colegialitate, colaborare, implicare, inițiativă, inovație, disponibilitate) care poate fi 
regăsită în evaluarea realizată de către tutorele de practică. 

 
Se va forma o comisie de concurs pentru fiecare specializare, cu următoarea componență: 

- Managerul de proiect; 
- Tutorii de practică pentru respectiva specializare; 
- Coordonatorul de stagii de practică. 

 
Organizarea, derularea concursului, festivitatea de premiere și acordarea premiilor de evaluare 
individuală vor avea loc în a doua săptămână de practică. 
 
Analiza grilelor de evaluare a concursului 
 
Fiecare membru al comisiei de concurs completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare 
participant la proiect, iar elevii vor fi ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 
 
În cazul în care sunt mai mulţi elevi pe ultima poziţie în clasamentul punctajelor, departajarea se 
va face în baza unor criteri suplimentare: media de promovare a anului școlar 2019-2020 pentru 
elevii din anul 2 și media de absolvire a liceului pentru elevii din anul 1. 
 
 

http://www.colegiul-nenitescu-craiova.ro/
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Rezultatele concursului 
 
Rezultatele concursului sunt consemnate într-un Proces-verbal de concurs şi comunicate membrilor 
grupului-țintă pe site-ul proiectului și pe platformele de tip social media realizate în cadrul 
proiectului. 
 
Anexe: 
 

− Grila de evaluare – Anexa 1; 

− Proces verbal de concurs – Anexa 2; 

− Lista elevilor premiați – Anexa 3; 

− Proces – verbal nominal pentru acordarea premiilor de evaluare individuală – Anexa 4. 
 

http://www.colegiul-nenitescu-craiova.ro/
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Anexa 1 

 
 

Grila de evaluare a concursului cu premii de evaluare individuală 

Sesiunea: ............................ 

Centrul de examen: Liceul Tehnologic  „Costin D. Nenițescu”, Craiova 
Calificarea profesională :  ........................................... 
Numele şi prenumele candidatului: ................................................ 
Unitatea/instituția de învăţământ absolvită: Liceul Tehnologic  „Costin D. Neniţescu”, Craiova 
Tema proiectului: ______________________________________________ 
 

CRITERIUL Punctaj 1 Punctaj 2 

Aprecierea calităţii activităţii de pregătire practică a candidatului   

1. Este atent și acționează conform instrucțiunilor profesorului   

2. Îndeplinește sarcinile de lucru primite: scrie raportul lucrării   

3. Îndeplinește sarcinile de lucru primite:  prezintă necesarul de 
materiale și echipamente utilizate 

  

4. Îndeplinește sarcinile de lucru primite: descrie etapele de realizare a 
lucrărilor practice 

  

5. Respectă regulile de sănătate și securitate în laborator / la locul de 
muncă 

  

Comportament profesional    

6. Comportamentul față de colegi și de tutori este unul adecvat   

7. Prezența la stagiile de practică   

8. Punctualitatea   

Atitudine profesională 
  

9. Prezintă inițiativă și rezolvă probleme apărute   

10. Prezintă interes pentru a învăța   

Total    

Media punctajelor  

 
Comisia de examinare: 
Președinte de comisie (manager de proiect): 
Evaluator 1 (tutore): 
Evaluator 2 (profesor): 

http://www.colegiul-nenitescu-craiova.ro/
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Anexa 2 

Proces verbal 
 

Încheiat azi, ........................................, în urma evaluării activității de pregătire în prima 
săptămână de stagii de practică la clasa ................, calificarea 
............................................................................... și a stabilirii ierarhiei în vederea 
premierii, în cadrul concursului cu premii de evaluare individuală. 
În urma completării grilelor de evaluare a proiectelor s-au stabilit următoarele rezultate: 
 

Nr. 
Crt. 

Nume și prenume elev Punctaj final 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 
Comisia de examinare: 
Președinte de comisie (manager de proiect): 
Evaluator 1 (tutore): 
Evaluator 2 (profesor): 
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Anexa 3 

Lista elevilor premiați 
În cadrul concursului cu premii de evaluare individuală 

 
 

Nr. 
Crt. 

Nume și prenume elev Premiul 
Am primit, 
semnătura 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 
Comisia de examinare: 
Președinte de comisie (manager de proiect): 
Evaluator 1 (tutore): 
Evaluator 2 (profesor): 
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Anexa 4 

 
Proces verbal nominal pentru acordarea premiilor de evaluare individuală 

 
 

Încheiat azi, .................................., cu ocazia premierii elevilor de la școala postliceală, 
calificarea profesională ............................................................, la concursul de evaluare 
individuală, organizat în cadrul proiectului ”Inovarea procesului educațional prin stagii de 
practica”, Cod SMIS 133030. 
Juriul format din:  

Numele și prenumele   Funcția  

  

  

A desemnat următorii câștigători: 

Nr. 
Crt. 

Premiul obținut Nume și prenume elev CNP elev Semnătură elev 

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

 
Manager de proiect, Carmen Dașoveanu 
Coordonator stagii de practică, Păun Mihaela Larisa 
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