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Preambul. 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 
- Manualul beneficiarului POCU 
 

Cadrul general şi contextul proiectului 
 
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Costin D. Nenițescu”, Craiova 
Durata proiectului: 24 luni  
 
Obiectivul general al proiectului:  
Obiectivul general al proiectului constă în derularea de stagii de practică pentru elevi și crearea de 
parteneriate viabile școală-angajatori, în vederea dobândirii de către elevi de noi competențe 
aplicative și inserției acestora pe piața muncii în domenii competitive de specializare inteligentă SNC 
și SNCDI. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
OS1- Organizarea și derularea de stagii de practică și învățare la locul de muncă la care vor participa 
190 de elevi în medii de practică create în cadrul proiectului 
OS2- Consiliere și orientare în carieră și elaborarea portofoliului profesional pentru 190 de elevi 
membri ai grupului țintă  
OS3- Încheierea de parteneriate școală - mediul de afaceri pentru tranziția elevilor/ absolvenților 
din sistemul educațional spre piața muncii și crearea unui sistem informațional specific 
OS4- Sprijinirea învățării la locul de muncă prin participarea la concursuri și utilizarea TIC în 
procesele de învățare practică  
OS5 – Managementul, monitorizarea, implementarea proiectului și derularea achizițiilor (24 luni)  
 
Rezultate așteptate:  
 Achiziția de dotări pentru înființarea a 1 mediu de practică în cadrul proiectului 
 Participarea a 190 elevi la stagii de practică și învățare la locul de muncă 
 143 elevi certificați la finalizarea activităților proiectului 
 190 elevi participanți la sesiuni de consiliere și orientare în carieră 
 20 tineri participanti la cursuri de FPC la incheierea activitatilor din proiect 
 190 tineri sprijiniti pentru realizarea unui portofoliu profesional de tip Europass si Youthpass  
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 40 de tineri absolventi care isi gasesc un loc de munca in urma consilierii in cariera la finele 
proiectului 

 Minim 5 parteneriate scoli - mediul de afaceri pentru derularea de stagii de practica si 
angajarea tinerilor in perioada proiectului si dupa finalizarea acestuia 

 1 Platforma informatica pentru coordonarea proceselor de practica, consiliere profesionala si 
informare in dublu sens privind oportunitatile de invatare si corelare cu nevoile pietei muncii 

 190 persoane selectate si mentinute in cadrul proiectului pentru derularea de activitati 
practice  

 2 competitii profesionale organizate in cadrul proiectului 
 24 de luni de management de proiect, informare –publicitate si achizitii 

 
Domeniul de aplicare. Scop 
 

Procedura se aplică în cadrul proiectului în unitatea de invatamant preuniversitar beneficiara 
proiectului. 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. 

 
Grupul Țintă 
 
Grupul țintă este format din 190 de elevi înregistrați în sistemul de învățământ de stat în anul școlar 
2020-2021, ce urmează cursurile școlii postliceale în cadrul Liceului Tehnologic „Costin D. Nenițescu” 
la următoarele specializări: 
 

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 

 

Bugetul aferent fondului de premiere 
 
Bugetul total prevăzut pentru fondul de premiere este de 95.000 lei, respectiv 38 de premii a câte 
2500 lei fiecare. Bugetul se va distribui pe calificari profesionale în mod echitabil, proporțional cu 
numărul de elevi de la fiecare calificare profesională în parte. 
 

Procedura acordarii de premii 
 

Premiile sunt acordate la sfârșitul stagiilor de practică, după realizarea proiectelor de specialitate 
pentru motivarea elevilor și a echipelor de elevi de a se înscrie și a participa la examenul de 
certificare a competențelor profesionale și de a absolvi școala postliceală. 
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Se vor acorda elevilor premii pentru activitate 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 avea ca finalizare realizarea proiectului de certificare a competențelor 
profesionale, proiect ce va fi evaluat de către o echipă formată din profesorul de pregătire practică și 
tutorele de practică şi toți elevii vor fi ierarhizați. Primii 38 de elevi vor primi câte un premiu în 
valoare de 2500 lei fiecare. 
 
Descrierea premiilor: 
- 38 premii  a câte 2500 lei pentru 38 de elevi 
Premiile vor fi repartizate pe specializări, proporțional cu numărul elevilor înscriși în grupul-țintă de la 
respectiva specializare. 
 
Desfăşurarea concursului „Cel mai bun proiect de practică” 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.  
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. 
 
2. Criterii de calificare în vederea acordării premiilor: 
 
- Să facă parte din grupul țintă al proiectului; 
- Să îndeplinească integral sarcinile corespunzătoare stagiilor de practică conform planului de 
învățământ, reglementată prin convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică; 
- Să realizeze proiectul de certificare a competențelor profesionale; 
- Să susțină și să promoveze examenul de certificare a competențelor profesionale. 
 
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; 

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

- să realizeze proiectul profesional, să susțină și să promoveze examenul de certificare a 
competențelor profesionale. 
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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 și derularea concursului constă în evaluarea proiectelor de certificare a competențelor 
profesionale pe care elevii din grupul țintă le vor realiza și le vor susține în cadrul examenului de 
certificare a competențelor profesionale. Proiectul va fi realizat pe parcursul stagiilor de practică 
desfășurate în cadrul proiectului și vor fi evaluate după examenul final de absolvire. 
Festivitatea de premiere și acordarea premiilor vor avea loc în prima săptămână de la afișarea 
rezultatelor la examenul de certificare a competențelor profesionale. Astfel, pentru elevii din grupul 
țintă înmatriculați în anul II, în anul școlar 2020-2021, derularea concursului va avea loc conform 
graficului de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor 
învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie - iulie 2021 aprobat prin ordinul MEC 
nr. 5459/2020 din 31 august 2020. Pentru elevii din grupul țintă care sunt înmatriculați în anul I, în 
anul școlar 2020-2021, derularea concursului va avea loc conform graficului de desfășurare a 
examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 
de calificare ce va fi aprobat și publicat de către MEC pentru anul școlar 2021-2022 (sesiunea 
februarie pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul și sesiunea iunie-iulie pentru celelalte 
calificări profesionale). 
 
Analiza grilelor de evaluare a concursului 
 
Fiecare membru al comisiei de concurs completează grila de evaluare pentru fiecare proiect de 
certificarea competențelor profesionale al participanților la proiect, care au promovat examenul, se 
va face media punctajelor, 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 anterior pentru elevii din 
anul 2 și media de absolvire a liceului pentru elevii din anul 1. 
 
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  
Regulament de concurs 
Grila de evaluare 
Proces verbal de concurs 
Lista elevilor premiați 
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Grila de evaluare a proiectului de certificare a calificării profesionale 
Concursul „Cel mai bun proiect de practică” 

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 candidatului   

1. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost 
făcută conform planificării iniţiale 

  

2. Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru redactarea părţii scrise a 
proiectului a fost realizată integral 

  

3. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a 
proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt 
o compilaţie de citate 

  

4. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a 
făcut dovada implicării şi angajării personale, originalităţii soluţiilor 
propuse, a imaginaţiei şi creativităţii în abordarea şi îndeplinirea 
sarcinilor 

  

5. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor 
practice au transferabilitate în alte contexte practice 

  

Aprecierea calităţii proiectului   

6. Proiectul / produsul are validitate în raport cu tema, scopul , 
obiectivele şi metodologia abordată 

  

7. Proiectul / produsul demonstrează completitudine şi acoperire 
satisfăcătoare în raport de tema aleasă 

  

8. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost 
făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării 

  

9. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează logică şi o bună 
argumentare a ideilor 

  

10. Redactarea părţii scrise a proiectului respectă cerinţele de structură 
impuse de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de  
certificare profesională 

  

Total    

Media punctajelor  

Comisia de examinare: 
Președinte de comisie (manager de proiect): 
Evaluator 1 (tutore): 
Evaluator 2 (profesor): 
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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 

Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe” 

Proiect: ”Inovarea procesului educațional prin stagii de practica”, Cod SMIS 133030 

Contract nr. POCU/633/6/14/ 

Beneficiar: Liceul Tehnologic ”Costin D. Nenițescu” Craiova 

 

 

Proces verbal 
 

Încheiat azi, ........................................, în urma evaluarii proiectelor de certificare a calificării 
profesionale la clasa ................, calificarea ............................................................................... și a 
stabilirii ierarhiei în vederea premierii, în cadrul concursului de proiecte „Cel mai bun proiect de 
practică”. 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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Proiect: ”Inovarea procesului educațional prin stagii de practica”, Cod SMIS 133030 
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Lista elevilor premiați 
În cadrul concursului de proiecte 
„Cel mai bun proiect de practică” 

 
 

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): 
 


