FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară (AP) 6 „Educatie si competente”
Obiectiv specific OS 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”
Titlul proiectului: „Practicant serios - un angajat valoros!”
Contract POCU/633/6/14/132910

ANUNT SELECȚIE PARTENERI PRACTICĂ
pentru proiectul "Practicant serios-un angajat valoros !"_ID 132910
Liceul Tehnologic,,Victor Frunză”, Rm. Sărat
Date de contact: Strada Toamnei, nr. 4
Tel: 0238563970, Fax: 0238563970
E-mail: grupulscolarindustrial@yahoo.com
Liceul Tehnologic,,Victor Frunză”,Rm. Sărat, doreşte selecţia Partenerilor de Practică pentru
proiectul "Practicant serios-un angajat valoros !"_ID 132910, pentru încheierea unui Acord de
Parteneriat în vederea implementării unui proiect POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 6: Educație și
competențe.
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea aptitudinilor si competentelor
profesionale practice specifice si cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca,
pentru 182 elevi (din care 145din mediul rural) inmatriculati in sistemul national de invatamant (liceu
si invatamant profesional-ISCED 2-3 si ISCED 4,nivel de calificare 3-4), la Liceul Tehnologic “Victor
Frunza” Ramnicu-Sarat, prin facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa in vederea insertiei
viitoare pe piata muncii, in domenii profesionale relevante specializarii studiate din domeniile:
Mecanica, Electromecanica, Electric si in concordanta cu propriul set de competente,domenii din
sectoare cu potential competitiv,identificate in SNC din domeniile de specializare inteligenta conform
SNCDI.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 - Dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesionala si
indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viaţa activa pentru 182 de elevi
2. OS2 -Participarea la programe de invatare la locul de munca (stagii de practica interne si
internationale) performante, interactive si inovative si competitii profesionale pentru 182 de elevi si
angajarea a minim 39 (21.43%) dintre acestia ca urmare a finalizarii acestora. Se urmareste efectuarea
de stagii practice la angajatori din Romania conform planurilor de invatamant aprobate pentru 182 de

elevi din domeniile: Mecanica, Electromecanica, Electric concordanta cu propriul set de competente,
domenii din sectoare cu potential competitiv,identificate in SNC din domeniile de specializare
inteligenta conform SNCDI si organizarea de competitii profesionale cu premii pentru acestia. Cei
mai buni 56 de elevi vor pleca in stagii de practica intensive (10 zile) in Italia, organizate de partenerul
transnational.
3. OS3 - Dezvoltarea de parteneriate intre unitatile de invatamant si partenerii de practica /
potentiali angajatori pentru sustinerea si imbunatatirea procesului educational si in vederea facilitarii
accesului pe piata muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, intre toate partile
implicate (elevi,parinti, angajatori,unitati de invatamant). Se urmareste astfel imbunatatirea nivelului
de informare, constientizare si intelegere a acestora privind oportunitatile oferite in cadrul proiectului
si identificarea de solutii practice, viabile, inovative de imbunatatire permanenta a ofertei de stagii.
Perioada de stagiu efectuată în cadrul companiilor publice/private este de 270 ore, numărul
maxim de elevi într-o perioadă minimă de stagiu este de 7- 10 elevi.
1. Informaţii generale despre proiect
Partenerii selectaţi trebuie să asigure resursele necesare în vederea efectuarii stagiilor de
practica ale elevilor.
2. Anunţ privind selecția partenerilor de practică
Liceul Tehnologic,,Victor Frunză”,Rm. Sărat, invită Companii publice / private din domeniile
Mecanică, Electromecanică și Electric să se înscrie în perioada 1 martie – 30 aprilie 2021 la concursul
de selecţie de parteneri de practică în cadrul proiectului "Practicant serios-un angajat valoros !"_ID
132910.
Dosarul de înscriere se va depune de luni până vineri la sediul Liceului Tehnologic,,Victor
Frunză”,Rm. Sărat şi va cuprinde:
1.

Scrisoarea de intenţie, care va include intenţia de a participa în cadrul proiectului şi o

scurtă prezentare a atelierului unde se vor desfăşura stagiile de practică
2.

Desemnarea tutorelui/tutorilor de practică, prin completarea chestionarului tutorelui.

Criterii de eligibilitate a partenerilor de practică şi respectiv a tutorilor de practică.
a. Partenerul de practică trebuie să fie o unitate de stat sau privată care desfășoară activități
conform specializării elevilor din grupa de practică.

b. Disponibilitatea firmei de a primi elevi în practică și de a încheia un Acord de parteneriat cu
Liceul Tehnologic,,Victor Frunză”, conform OMECTS nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului
de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic,
- Partenerul de practică trebuie să poată asigura activități relevante pentru stagiile menționate.
- Partenerul de practică trebuie să aibă capacitatea tehnică și operațională corespunzătoare
pentru a primi minimum10 elevi.
- Asigurarea de resurse umane calificate în domeniu și posibilitatea de a desemna cel puțin un
tutore care să supravegheze și să îndrume elevii pe întreaga perioadă a stagiului.
c. Partenerul de practică trebuie să aibă sediul profesional în Rm. Sărat sau împrejurimi
Tutorii desemnaţi în proiect:


au reputaţie profesională neştirbita, fără sancţiuni disciplinare sau de altă natură

aplicate;


au cel puţin 5 ani vechime în profesie;

Toate aceste aspecte vor fi detaliate in Scrisoarea de intentie!
3.Selecţia partenerilor de practică
3.1. Selecţia partenerilor de practică va avea loc în intervalul 18martie – 30 aprile 2021 de o
comisie formată din Managerul proiectului şi Coordonatorul/Coordonatorii de domeniu, pentru care se
depun scrisorile de intenţie.
3.2. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi comunicată Partenerilor de Practică şi va fi postată
pe site-ul proiectului.
3.3. Tutorii de practică desemnaţi de către partenerii de practică selectaţi vor fi remuneraţi pe
parcursul desfăşurării stagiilor de practică.
3.4. Comunicarea cu partenerii de practică va fi asigurată de Coordonatorul de proiect si de
Responsabilul cu încheierea Acordurilor de parteneriat, organizarea şi monitorizarea stagiilor de
practică, în cadrul proiectului "Practicant serios-un angajat valoros !"
3.5. Responsabilul cu încheierea convenţiilor de practică, organizarea şi monitorizarea stagiilor
de practică, va asigura semnarea Acordurilor de parteneriat, va participa la organizarea şi
monitorizarea stagiilor de practică.
3.6. Activitățile în care va fi implicat partenerul:
1.Realizarea unei retele de colaborare in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

2. Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica;
3.Activitati ce faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma
precizată și în termenul stabilit prin prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătura și
ștampila), după caz.
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