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COD SMIS PROIECT: 130904. 

AXĂ PRIORITARĂ: AXA PRIORITARĂ 6 EDUCAŢIE ŞI COMPETENŢE  

 

TITLU PROIECT:  PROFESIONIŞTII DE MȂINE 

OIR/OI RESPONSABIL: SUD-VEST OLTENIA 

BENEFICIAR: LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA 

PARTENERI FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE CRAIOVA        

ASOCIATIA CRONO - CENTRUL DE RESURSE PENTRU ORGANIZATIILE NON-PROFIT 

DIN OLTENIA  

BUGETUL PROIECTULUI: 2.375.849,19 LEI 

DATA DEMARARII PROIECTULUI: 01.10.2020 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 24 luni  

 

 

PROCEDURĂ DE ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE 

ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ 
 

Autorizare document: 

 

 

 
Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Semnătura 

 

 

Data 

1.1 
Elaborat 

STĂNĂȘEL 

GEORGICĂ PUIȚĂ 
Expert- Coordonator 

practică elevi 
 

Nr. 13/ 

12.10.2020 

1.2 Aprobat 
Anişoara 

BORGOVAN-CUŢĂ 
Manager de proiect  12.10.2020 
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I. SCOP :  

 
    Prezenta Procedură vizează implementarea cu succes a proiectului POCU/633/6/14/130904 

pentru Activitatea 3 cu subactivitățile, A 3.1 Planificarea activității de instruire practică la locul 

de muncă și. A  3.2. Monitorizarea activităților de instruire la locul de muncă.  

Asigurarea unei implementari  corecte, va crea atât condiţiile necesare desfăşurării 

fără dificultăţi a plăţilor, cât şi rambursarea acestora. 

  

II. DOMENIUL DE APLICABILITATE :  

        

          Procedura are caracter obligatoriu și va fi utilizată de coordonatorul de  practică al 

elevilor. 

           Conform Cererii de finanțare activitatea A.3. de Organizarea și derularea programelor 

de învățare la locul de muncă, va fi realizată lunar timp de 18 de  luni din toată perioada de 

implementarea a proiectului, prin selecția beneficiarilor, planificarea anuală a Stagiilor de 

practică, repartizarea la agenții economici parteneri și evaluarea beneficiarilor, care sa aiba 

în vedere , aspectul cantitativ, calitativ, modul de îndeplinire al indicatorilor precum și de 

respectarea legislației specifice FSE . 

Astfel pentru realizarea procesului de implementare se vor realiza un set de indicatori  

- cantitativi și calitativi  
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III.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ APLICABILE 
 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 MANUALUL BENEFICIARULUI  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 

Axele prioritare 1-6, Versiunea Noiembrie 2019; 

 CONTRACTUL DE FINANŢARE  Nr. 17053/31.07.2020 

 Cererea de finanțare -  cod proiect 130904 

 ACORDUL DE PARTENERIAT  

 

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII  

1.Subactivitatea A3.1 
 

-Planificarea selecţiei elevilor beneficiari. 
-Publicarea selecției pe pagina  de pe site-ul Liceului Tehnologic  Auto Craiova, 
dedicată proiectului  şi pe pagina Facebook destinata proiectului, pe care le va 
realiza special în acest scop şi actualizarea sistematică. 
-Realizarea efectivă a selecției elevilor prin realizarea unui dosar pentru fiecare 
beneficiar ce conține următoarele documente: 
 
a) cerere de înscriere adresata directorului unitații scolare; 
b) scrisoare de intentie semnata de candidat care prezinta motivatia candidatului de a 
participa la proiect, calitatile personale si competentele care îl recomanda pentru 
selectarea în grupul tinta al proiectului; 
c) copie Carte de Identitate, Certificat de Nastere; 
d) document ce dovedeste nivelul de studii/adeverinta din care sa reiese profilul de 
studiu; 
e) adeverinta care sa ateste media generala la învatatura, la purtare si numarul de 
absente în anul scolar anteior; 
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f) adeverinta medicala emisa de medicul de familie si validata de medicul scolar, care sa ateste 
starea de sanatate a elevului; 
g) acordul parintilor pentru participarea la selectie în cazul beneficiarilor minori; 
h) acord privind prelucrarea datelor personale; 
i) angajament de disponibilitate fața de activitatile proiectului 
j) declaratie privind evitare dubla finantare 
 
-Aprecierea dosarului de candidatură cu Admis sau Respins. 
 

 

2. Subactivitatea A 3.2 

 

-Planificarea perioadei de practică. 

-Repartizarea beneficiarilor în grupe de practică în funcție de convențiile pe care școala le 

are semnate cu agenților economici . 

- Analiza curriculumului şcolar 

-Comunicarea/indrumarea permanentă cu tutorii de practică ai agenţilor economici, care 

vor avea rolul de a elabora materiale de practica, de a contribui la planificarea si 

desfasurarea stagiilor de practică, de a îndruma zilnic elevii pe perioada stagiilor de practica 

si de a monitoriza si evalua stagiile de practica; 

- Evaluarea  continuă şi finală  împreuna cu tutorele  a beneficiarului. 

- Coordonarea şi monitorizarea modului în care, la finalul stagiului de pregatire practica, 

cadrul didactic responsabil cu urmarirea derularii stagiului de pregatire practica împreuna 

cu tutorele evalueaza nivelul de dobândire a cunostințelor, abilitaţilor si atitudinilor de catre 

beneficiar 

-Coordonarea si completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor; 

 

                V. DISPOZIŢII FINALE 

 

Procedura Expertului Coordonator practică elevi  a fost aprobată de către managerul proiectului ” 

PROFESIONIŞTII DE MȂINE”  Contract POCU/633/6/14/130904 



 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020  

Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor si ucenicilor 

din învățământul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 

identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI 

Titlul proiectului: PROFESIONISTII DE MAINE - POCU/633/6/14/130904  

 

 

 

VI. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE 

      Documentele rezultate în urma desfășurării activităților proiectului  vor fi arhivate în condițiile 

impuse de legislația în vigoare.  

 

 

 


