
 

 

 

 

 

Prezentare proiect 

 

 

„ Cariere de succes prin stagii de practica si orientare profesionala” 

Cod: POCU/633/6/14/132019 
 

 

I. Prezentarea proiectului 

 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare este beneficiar, în cadrul Programului Operaţional 

Capital Uman (POCU) 2014-2020, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Prioritatea de 

investitii 10.iv „Stagii de practica pentru elevi”, Denumire apel proiecte - ”STAGII DE PRACTICĂ PENTRU 

ELEVI - Obiectivul 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” Apel de 

proiecte nr. POCU/633/6/14 al proiectului cu titlul: “Cariere de success prin stagii de practica si orientare 

profesionala” cod proiect 132039. 

. 

I.1. Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea ratei de participare a elevilor din învatamântul 

secundar si tertiar nonuniversitar la stagii de practica la locul de munca prin crearea de noi parteneriate de 

practica intre Beneficiar si companii din sectoare economice focalizate pe domenii de pregatire profesionala 

care pun accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate în SNC, precum si SNCDI 

contribuind astfel la Imbunataþirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii si implicit 

facilitarea trecerii de la educatie la munca prin consiliere si orientare in cariera. 

 

I.2. Obiective specifice 

OS 1. Dezvoltarea a minim 60 parteneriate pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica 

intre Colegiul Tehnic si companii cu domenii de activitate si coduri CAEN aferente directiilor de politica 

industriala mentionate în Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 

 

OS 2. Cresterea relevantei calificarii pe piata forþelor de munca pentru 220 de elevi prin participarea la stagii 

de practica performante, in domenii de specializare inteligenta, la agenti economici din regiune. 

 

OS 3 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare pe piata muncii pentru 220 de elevi, pentru dezvoltarea 

perspectivelor acestora privind cariera si formarea profesionala continua. 

 



 

 

 

 

OS4 Cresterea motivatiei elevilor pentru imbunatatirea performantei profesionale personale prin acordarea de 

burse si participarea la competitii profesionale finalizate cu acordarea a 50 premii. 

 

I.3 Activitati principale 

 A1. Management de proiect 

 A2. Realizarea parteneriatelor pentru stagiile de pregatire practica si stabilirea de relatii cu mediul de 

afaceri  

 A3. Organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica 

 A4. Consiliere si orientare in cariera.  

 A5. Organizarea competitiilor profesionale cu acordare de premii  

 A6. Crearea unui mediu de practica internalizat – Smart Lab (mecatronica si CNC)  

 A7. Formare de competente atreprenoriale si profesionale prin firme de exercitiu si practica in cadrul 

acestora 

 A 8. Monitorizare GT, indicatori si acordare burse 

I.4 Rezultate/indicatori  

 Imbunatatirea bazei materiale si a resurselor informationale ale Colegiului Tehnic „Anghel 

Saligny” Baia Mare prin amenajarea si dotarea unui smart-lab.  Laboratorul va fi dotat cu 

echipamente si instalatii din domeniul mecatronic (imprimanta 3D, scanner 3D etc.) si al 

Masinilor unelte cu comanda numerica (MUCN, softuri educationale, materiale de instruire 

etc.) in valoare de 170.000 lei.  

 Minim180 elevi participanti la concursuri profesionale si transversale (dezvoltare durabila) 

 50 diplome si premii in bani acordate in valoare totala de 100.000 lei 

 Stabilirea a minim 60 unor parteneriate scoala – firme  

 220 de elevi participanti la stagii de practica conform planurilor de invatamant de la fiecare 

specializare in parte 

 Burse in valoare de 115.000 lei 

 220 de elevi consiliati individual in functie de nevoile specifice 

 220 de portofolii de consiliere (fise de consiliere in cariera, profile profesionale, planuri de 

cariera profesionala, CV Europass) 

 Portal de interactiv de informare privind cariera si locurile de munca 

 6 firme de exercitiu infiintate in domeniile mecanic, electric si respectiv constructii 

I.5 Grup ţintă 



 

 

 

 

Grupul tinta al proiectului va fi format din 220 de elevi ai beneficiarului, elevi inmatriculati in sistemul de 

invatamant profesional si liceal tehnologic nivel ISCED 2 si 3, in domenii care se preteaza sectoarelor 

economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta 

conform SNCDI si anume Mecanic, electric si respectiv constructii. Elevii care vor fi recrutati si selectati in 

grupul tinta al proiectului fac parte din colectivul de elevi ai beneficiarului cu accent pe elevii din anii terminali 

respectiv clasele a 12 liceu tehnologic si respectiv clasele a 11-a invatamant profesional. 

II. Perioada de implementare 

01.09.2020 – 31.08.2022 

III. Bugetul proiectului 

Bugetul total al proiectului, avand o valoare totala de 2.365.026,98 lei (cu TVA), este alcatuit din 

cheltuieli strict necesare desfasurarii activitatilor proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind 

eligibilitatea cheltuielilor in cadrul operatiunilor finantate prin POCU 2014-2020 si este atasat in copie în 

conformitate cu fişa de fundamentare anexată. 

Menţionăm că în conformitate cu proiectul şi alocarea financiară a acestuia cheltuielile derulate prin 

proiect vor fi legate direct de implementarea acestuia respectând cerinţele prevăzute de normele specifice 

FSE precum şi de Ghidul de implementare specific axei prioritare astfel: 

 Resurse umane: 57%; (salarii şi asimilate acestora, cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna 

aferente personalului); 

 Cheltuieli cu participanţii: 18%; (Premii, Subvenţii pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor şi a 

stagiilor de practică, cheltuieli cu hrana, cheltuieli cu materii prime si mteriale etc.) 

 Alte tipuri de costuri 10% din care (Cheltuieli pentru derularea proiectului (materiale consumabile), 

Cheltuieli de informare şi publicitate) din care : 

o Cheltuieli de tip FEDR: 7,15% (achizitionarea de: echipamente, mobilier, birotica, amenajare 

birouri locale) 

 Cheltuieli generale de administratie: 15 %. (servicii de sprijin pentru managementul proiectului; 

servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport, cheltuieli financiare si juridice, 

conectare la retele informatice, consumabile); 

Cofinanţarea partenerilor va fi de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului. 

În funcţie de evoluţia implementării proiectului vor putea avea loc ajustări între liniile bugetare de mai sus 

cu respectarea condiţiilor impuse de către ghidul solicitantului. 
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