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PROIECT  POCU 2014-2020 

PRACTICA, MESERIE DE VIITOR PENTRU ELEVI DIN JUD.NEAMȚ, ID 132918 

 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea nivelului de participare la programe de învățare la locul de 

muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar din județul Neamț, cu accent 

pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate, 

respectiv mecanică, electronică și automatizări, industria textile și pielărie și economic. 

Cui se adresează proiectul? 

Elevilor din învățământul profesional și tehnic din județul Neamț (184), din care 14 persoane vor fi din mediul 

rural și 7 persoane de etnie romă. 

Criterii de eligibilitate pentru participare la activitățile proiectului 

 Să fie elev din învățământul profesional și tehnic din județul Neamț, nivel de educație ISCED 2-4 (licee, 

școli profesionale), nivel de calificare 3-5. 

Specializarea urmată în școală să aparțină unuia din următoarele 4 domenii: mecanică, electronică și 

automatizări, industria textile și pielărie și economic. 

 

Obiectivele concrete ale proiectului sunt următoarele: 

1. INFORMAREA, CONSILIEREA Șl ORIENTAREA PROFESIONALĂ A 184 DE ELEVI 

➢ Informare cu privire la piața muncii, legislație, oportunități de pregătire profesională. 

➢ Consiliere profesională de grup - informare despre piața muncii, întocmirea unui CV Europass, a 

unei scrisori de intenție, etc.. 

➢ Consiliere profesională individuală - testare psihologică, recomandarea de meserii sau programe 

de formare în funcție de potențialul vocațional, orientare profesională prin îndrumarea către ofertele 

de job-uri. 

2. EFECTUAREA DE STAGII DE PRACTICĂ 

➢ După consilierea elevilor, aceștia vor efectua stagii de practică în domeniile: mecanică, electronică și 

automatizări, industria textile și pielărie și economic la agenți economici de profil. 

➢ Stagiile de practică se vor desfășura în baza unui acord de parteneriat încheiat între unitatea de 

învățământ și agentul economic de profil. 

➢ Activitatea de practică se va putea desfășura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârșit de 

semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învățământ. 

➢ Elevul va fi ghidat de către un coordonator de practică (de la unitatea de învățământ) și de către 

tutore de practică (de la agentul economic). 

➢ Pe parcursul stagiilor, elevul va completa un caiet de practică - instrumentul care sintetizează 

activitățile desfășurate pe perioada stagiului. 

➢ La sfârșitul stagiului de practică, se va efectua o verificare a cunoștințelor și a întregii activități a 

practicantului, acordându-se un calificativ. 
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3. ÎNCHEIEREA A 10 PARTENERIATE între unități de învățământ și partenerii de practică (societăți 

comerciale - potențiali angajatori și viitorilor absolvenți încheiate). 

4. ÎNFIINȚAREA DE FIRME DE EXERCIȚIU 

➢ În urma identificării acelor elevi care au aptitudini și abilități de întreprinzători sau de manageri, se 

vor înființa 4 firme de exercițiu în 4 domenii de interes. 

➢ Elevii vor avea posibilitatea să-și demonstreze abilitățile antreprenoriale, precum și învățarea 

principiilor de bază în demararea unei afaceri. 

➢ Se vor realiza 20 de planuri de afaceri, iar cele mai bune 5 planuri dintre ele vor primi câte un premiu 

de 1.000 de lei. 

Beneficiile participării grupului țintă la activitățile proiectului 

➢ Îmbunătățirea accesului la serviciile gratuite de orientare și consiliere de calitate ce va permite 

creșterea relevanței pregătirii și a oportunitățile de angajare la agenți economici de profil. 

➢ Îmbunătățirea capacității de adaptare la cerințele unui loc de muncă prin dezvoltarea aptitudinilor 

și dobândirea abilităților practice specifice de muncă în cadrul stagiilor practice asigurate în cadrul 

proiectului. 

➢ Acordarea unei subvenții în valoare de 800 lei pentru fiecare participant la stagiile de practică. 

➢ Medierea și sprijinirea a 40 de elevi în căutarea unui loc de muncă. 

➢ Oportunitatea elevilor de a învăța principiile de baza în demararea unei afaceri, realizarea unui 

plan de afaceri. 

➢ Premii în valoare 1.000 lei pentru cele mai bune 5 planuri de afaceri realizate. 

Rezultate așteptate 

• 184 elevi care beneficiază de orientare și consiliere. 

• 184 elevi participant la stagii de practică din care 14 vor fi din mediul rural și 7 de etnie rromă. 

• Cel puțin 140 elevi certificați din care 14 din mediul rural și 7 de etnie rromă. 

• 10 parteneriate încheiate între unități de învățământ și agenți economici. 

• 40 elevi ce vor sprijiniți pentru a se angaja. 

• 20 de planuri de afaceri realizate, din care 5 premiate cu 1.000 lei. 

Calendar activități cu grupul țintă 

> 24 iulie 2020 - 23 iulie 2022 - informare, consiliere și orientare profesională; 

> 24 iulie 2020 - 23 iulie 2022 - efectuarea stagiilor de practică în domeniile: mecanică, electronică și 

automatizări, industria textile și pielărie și economic la agenți economici de profil; 

> 24 octombrie 2020 - 23 iulie 2022 - acordarea unei subvenții de 800 lei elevilor care finalizează 

stagiul de practică. 

> 24 iulie 2020 - 23 iulie 2022 - dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă, prin consolidarea 

parteneriatelor existente intre unități economice și unități școlare și semnarea de 10 noi parteneriate; 

> 24 octombrie 2020 - 23 iulie 2022 - înființarea de 4 firme de exercițiu în care elevii din GT vor avea 

posibilitatea să demonstreze abilitățile antreprenoriale. 

 


