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Proiectul PRACTIC 
-PROGRAM DE STAGII DE PRACTICĂ 
PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNĂRII!

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

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru
piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și
formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor,
adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate
pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie
Obiectiv Specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI



Partenerii proiectului:

Beneficiar proiect: ASOCIAȚIA KOFOED'S SCHOOL ROMÂNIA

Partener 1: Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Partener 2: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – “EUROFED”

Partener Asociat: Liceul Anghel Saligny Tulcea



•OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
asigurarea unei rate crescute de participare a 102 de elevi din
teritoriul ITI Delta Dunării la programe de învăţare la locul de
muncă pe o perioada de 24 de luni, cu accent pe sectoarele
economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi
din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
•Ce obţinem?: oportunităţi sporite de integrare în muncă a
celor 102 de elevi, prin formarea şi dezvoltarea de competenţe
profesionale şi transversale.
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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:



•cuprinşi în învăţământul profesional şi/sau liceal din Liceul
Tehnologic "ANGHEL SALIGNY" Tulcea
•la specializările/profilele din domeniile/sectoarele economice cu
potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de
specializare inteligenţă conform SNCDI
•se încadrează în categoria de grup ţintă eligibil “Elevi (ISCED 2 – 3,
nivel de calificare 3 - 4)” prevazută de Ghidul Solicitantului Condiţii
Specifice.

102 elevi cu domiciliul în teritoriul ITI Delta Dunării 



Indicatorii proiectului:

Indicatori prestabiliti de realizare:
Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calităţii de participant – 77
Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calităţii de participant, din care: - Din
zona rurală – 10
Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calităţii de participant, din care: - Roma
– 2
Persoane (elevi/ ucenici) care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de
participant – 22
Persoane (elevi/ ucenici) care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de
participant, din care: - Din zona rurală – 3
Persoane (elevi/ ucenici) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de
participant – 11
Persoane (elevi/ ucenici) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de
participant, din care: - Din zona rurală – 2



Indicatorii proiectului:

Indicatori prestabiliti de rezultat

Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de
educaţie/FP - 102.00
Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de
educaţie/FP, din care: - Din zona rurală - 13.00
Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de
educaţie/FP 2.00



REZULTATE AȘTEPTATE în urma implementării proiectului (1):

Derularea unor stagii de practică inovative pentru 102 elevi în domenii/sectoare
economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI;

Certificarea a minim 77 elevi la finalizarea studiilor la care acestia sunt inscriși;
Creşterea șanselor pentru 102 elevi de obţinere a unor locuri de muncă potrivite

ca urmare a consilierii si orientării profesionale, inclusiv prin auto-ocupare;
Crearea unor parteneriate solide: sistem de învăţare – angajatori;



REZULTATE AȘTEPTATE în urma implementării proiectului (2):

Angajarea a minim 22 persoane la finalizarea calităţii de participanţi în cadrul
proiectului şi ocuparea a 22 de locuri de muncă durabile;

11 elevi implicaţi in alte cursuri / programe de formare la finalizarea calităţii de
participanţi în cadrul proiectului;

Transferul bunelor practici existente şi expertizei, know how-ului, ca factor
determinant pentru asigurarea sustenabilităţii parteneriatelor încheiate.



Beneficiile grupului ţintă (1):

Oferirea de sprijin practicantului în tot ceea ce priveşte interacţiunea sa cu agentul
economic/partenerul de practică, pe durata şi ulterior finalizării programului de formare;

Familiarizarea organizaţiei cu situaţia găzduirii unui stagiu de practică, cu explicaţii
referitoare la prezenţa unui stagiar/ intern în companie/instituţie, cu asigurarea unui nivel optim
de implicare a acestora în folosul reciproc al organizaţiei şi practicantului;

Asigurarea condiţiilor optime pentru derularea programului de formare prin punerea
la dispoziţia practicantului a tuturor materialelor şi dotărilor necesare, precum şi a unui spaţiu
de lucru în care internul să îşi poată desfăşura activităţile specifice;

Comunicarea cu practicantul pe tot parcursul pregătirii şi derulării programului de
formare, precum şi ulterior finalizării acestuia, pentru evaluare şi follow-up;



Beneficiile grupului ţintă (2):

Evaluarea constructivă şi continuă a practicantului pe durata interacţiunii profesionale
pentru a putea formula recomandări de menţinere/perfecţionare a unor comportamente ale
acestuia în raport cu angajatorul;

Demonstrarea abilităţilor de mentor, oferind practicantului îndrumare atât pentru
îmbunătăţirea performanţei în cadrul organizaţiei, cât şi pentru perfecţionarea prestaţiei
profesionale în general;

Certificarea a minim 77 elevi la finalizarea studiilor la care aceştia sunt înscriși;
Angajarea a minum 22 persoane la finalizarea calităţii de participanţi în cadrul proiectului şi

ocuparea a 22 de locuri de muncă durabile;
11 elevi implicaţi in alte cursuri / programe de formare la finalizarea calităţii de

participanţi în cadrul proiectului;



Beneficiile grupului ţintă (3):

Creşterea șanselor pentru 102 elevi de obţinere a unor locuri de muncă potrivite ca
urmare a consilierii şi orientării profesionale, inclusiv prin auto-ocupare;

Organizarea a 8 firme de exerciţiu;
Acordarea a 102 burse pe an timp de 2 ani;
Acordarea premiilor în cadrul concursurilor pe meserii (12 concursuri pe meserii x

3 premii fiecare).



INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Partenerii proiectului
experții Responsabili Grup Țintă

Persoană de contact:
ADRIAN FLOREA, Responsabil Grup Țintă din partea Solicitantului
Telefon: 0722 615 954
email: adrianvirgiliuflorea@gmail.com
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