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Investeşte în oameni !



� OBIECTIVUL  GENERAL

� Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea unei 

pregătiri profesionale de calitate, eficiente, prin 

participarea la stagii de pregătire practică.
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OBIECTIVE SPECIFICE

� Sprijinirea iniŃiativelor de parteneriat dintre şcoală şi agenŃii economici prin formarea persoanelor  
care vor indeplini atribuții de tutori;

� Elaborarea CDL – urilor de către specialiști selectați de la agenții economici;

� Elaborarea materialelor de învăŃare, pentru a veni în sprijinul implementării CDL-urilor;

� Dezvoltarea unei bune colaborări între şcoală şi Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului 
Social in Formarea Profesionala Inițială prin antrenarea celor implicați în acțiuni de avizare și 
monitorizare a implementarii CDL-urilor;

� ÎmbunătăŃirea calităŃii pregătirii profesionale a elevilor grupului Ńintă;

� Creșterea relevanței curriculumului in raport cu cerințele pieței muncii;

� Facilitarea accesului la educaŃie a grupurilor vulnerabile: copii din mediu rural, români şi de etnie 
romă, cu situație materială și socială precară;

� Educarea elevilor pentru un stil de viață sănătos prin campanii de conștientizare în ceea ce privește 
riscurile privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. 
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GRUPUL łINTĂ
� Personal din întreprindere cu atribuții de tutori - 20;

� Elevi din învăŃămâtul profesional şi tehnic - 140.

� Elevi cu vârsta de 15-18 ani, naŃionalitate română, de etnie romă, fete şi 

băieŃi; elevi defavorizaŃi material /social-140 elevi având următoarele 
calificări în momentul efectuării stagiului de pregătire practică: 

� domeniul pregătirii de bază- mecanică şi protecŃia mediului (clasa a X-a, 

nivel 1), tehnician mecatronist (clasa a XI-a, nivel 3), 

� tehnician mecanic pentru întreŃinere şi reparaŃii (clasa a XI-a, nivel 3), 

tehnician electromecanic (clasa a XI-a, nivel 3), 

� technician ecolog şi protecŃia calităŃii mediului (clasa a XI-a, nivel 3).
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� NecesităŃile specifice ale grupului Ńintă: 
� -dificultăŃi în a se angaja ca urmare a pregătirii profesionale, a lipsei de 

experienŃă şi informare; 

� -schimbarea mentalităŃii cu privire la importanŃa dobândirii unei bune 

pregătiri profesionale;

� -conştientizarea cu privire la oportunităŃile oferite de efectuarea stagiilor de 

practică; 

� -educaŃia pentru lucrul de calitate; 

� -adaptarea activă şi raŃională la modificările pieŃei; 

� -corelarea pregătirii profesionale a viitorilor angajaŃi cu evoluŃia 

tehnologiilor moderne de lucru utilizate de agenŃii economici; 

� -reducerea costurilor referitoare la asigurarea sănătăŃii şi securităŃii 
ocupaŃionale printr-o bună instruire pe parcursul derulării CDL-ului şi a 

stagiului de pregătire practică.
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Justificarea necesităŃii implementării proiectului
Proiectul îşi propune o activitate nerealizată până în prezent - formarea tutorilor de 

practică - factori implicaŃi în formarea/dezvoltarea competenŃelor profesionale la elevi, 
îmbunătăŃind tranziŃia acestora  de la şcoală la viaŃa activă. 

Proiectul va fi implementat în scopul:

- pregătirii partenerilor pentru a îndeplini atribuŃiile de tutori de practică; 

- - dezvoltării la elevi a deprinderilor practice, având posibilitatea să fie în faŃa unor situaŃii 
contextuale reale; 

- - elaborării de noi CDL-uri Ńinând seama de nevoile agenŃilor economici; 

- - adaptării pregătirii profesionale a elevului la nevoile pieŃei muncii, în scopul dezvoltării unei 
viziuni comune şcoală-agent economic, a generării de noi valori, a calificării la schimbările 
din societate, precum şi cele din domeniul ştiinŃelor tehnice şi tehnologiilor a elevilor din 
grupul Ńintă; 

- - perfecŃionării capacităŃilor intelectuale şi deprinderilor profesionale ale elevilor proveniŃi 
din familii sărace; 

- - diminuării uzurii morale a cunoştinŃelor teoretice şi practice a viitorilor lucrători.
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DURATA  PROIECTULUI – 24 LUNI

1 FEBRUARIE 2012 – 31 IANUARIE 2014
AsistenŃă financiară nerambursabilă

1443944.74
Valoarea totală a proiectului

1521452,12 lei
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ACTIVITĂłILE PROIECTULUI
1. Lansarea proiectului (luna 1);

1) 2. Informarea grupului țintă (luna 1);

2) 3. Parteneriat pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor (lunile 1-2);

3) 4. Elaborarea CDL (lunile 2-10);

4) 5. Implementarea CDL (lunile 6-8);

5) 6. Identificarea nevoilor elevilor grupului țintă în raport cu nevoia de pregătire practică la locul de muncă (luna 11);

6) 7. Formarea de tutori de practică (lunile 12-13);

7) 8 Crearea de materiale suport pentru implementarea şi monitorizarea stagiilor de pregătire practică (lunile 14-20);

8) 9. “Stagii de transfer de expertiză tehnică" (lunile 18-20);

9) 10. Campanii de conştientizare pentru promovarea unui stil de viaŃă sănătos, de prevenire a riscurilor privind 
sănătatea şi securitatea la locul de muncă (lunile 20-22);

10) 11. „Pregătirea pentru piaŃa muncii” –materiale pentru consilierea și orientarea profesională a elevilor (lunile23-24);

11) 12. Managementul proiectului şi activităŃi de monitorizare;

12) 13. ActivităŃi de Informare şi Publicitate;

13) 14. Auditul proiectului;

14) 15. AchiziŃii;

15) 16. Promovarea unui comportament bazat pe grijă şi responsabilitate faŃă de calitatea mediului natural (lunile 1-6);

16) 17. Amenajarea și dotarea unui atelier cu echipamente specifice (lunile 1-12);
17) 18. Încheierea proiectului.

Investeşte în oameni !



REZULTATELE PROIECTULUIREZULTATELE PROIECTULUIREZULTATELE PROIECTULUIREZULTATELE PROIECTULUI

� ---- 20 de persoane formate pentru atribu20 de persoane formate pentru atribu20 de persoane formate pentru atribu20 de persoane formate pentru atribuții de tutori;ii de tutori;ii de tutori;ii de tutori;
� ---- Un atelier reabilitat, dotat cu echipamente, scule de lucru;Un atelier reabilitat, dotat cu echipamente, scule de lucru;Un atelier reabilitat, dotat cu echipamente, scule de lucru;Un atelier reabilitat, dotat cu echipamente, scule de lucru;
� ---- 3 CDL3 CDL3 CDL3 CDL----uri elaborate uri elaborate uri elaborate uri elaborate şşşşi avizate;i avizate;i avizate;i avizate;
� ---- 3 auxiliare curriculare;3 auxiliare curriculare;3 auxiliare curriculare;3 auxiliare curriculare;
� ---- 3 suporturi de curs pentru CDL3 suporturi de curs pentru CDL3 suporturi de curs pentru CDL3 suporturi de curs pentru CDL----uri;uri;uri;uri;
� ---- 3 s3 s3 s3 suporturi de curs pentru implementarea stagiilor de practicăuporturi de curs pentru implementarea stagiilor de practicăuporturi de curs pentru implementarea stagiilor de practicăuporturi de curs pentru implementarea stagiilor de practică;;;;
� ---- 4 m4 m4 m4 modele pentru caietul de practicăodele pentru caietul de practicăodele pentru caietul de practicăodele pentru caietul de practică;;;;
� ---- ÎÎÎÎndrumar pentru siguranndrumar pentru siguranndrumar pentru siguranndrumar pentru siguranța a a a și securitatea personalăi securitatea personalăi securitatea personalăi securitatea personală;;;;
� ---- 30 su30 su30 su30 suporturi de curs tipărite cu ISBNporturi de curs tipărite cu ISBNporturi de curs tipărite cu ISBNporturi de curs tipărite cu ISBN;;;;
� ---- O broO broO broO broșură la ură la ură la ură la îîîîncheierea proiectului;ncheierea proiectului;ncheierea proiectului;ncheierea proiectului;
� ---- 4 jurnale informative periodice;4 jurnale informative periodice;4 jurnale informative periodice;4 jurnale informative periodice;
� ---- 5 stagii de preg5 stagii de preg5 stagii de preg5 stagii de pregăăăătire practicătire practicătire practicătire practică;;;;
� ---- 5 rapoarte de monitorizare a stagi5 rapoarte de monitorizare a stagi5 rapoarte de monitorizare a stagi5 rapoarte de monitorizare a stagiilorilorilorilor de practică de practică de practică de practică;;;;
� ---- 2 conferin2 conferin2 conferin2 conferințe de presăe de presăe de presăe de presă....
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OBIECTIVELE ORIZONTALEOBIECTIVELE ORIZONTALEOBIECTIVELE ORIZONTALEOBIECTIVELE ORIZONTALE

� Egalitate de Egalitate de Egalitate de Egalitate de şşşşanseanseanseanse

� Dezvoltare durabilăDezvoltare durabilăDezvoltare durabilăDezvoltare durabilă

� Inovare Inovare Inovare Inovare şşşşi TICi TICi TICi TIC

� ÎÎÎÎmbătrânire activămbătrânire activămbătrânire activămbătrânire activă
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