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„Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru 

elevii din regiunea Nord-Vest”. 

“Educație și competențe” 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Beneficiar proiect: Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL VALEA VELJ) 

 

Scopul/ Obiectivul general al proiectului este Creșterea participării elevilor din învățământul 

secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul 

de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, 

consiliere și orientare profesională și pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil în 

domeniul construcțiilor. 

 

Obiectievele specifice ale proiectului sunt: 

1. Creșterea capacitații de integrare pe piața muncii pentru 185 de elevi prin implicarea într-un 

program de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare-

informare privind nediscriminarea și egalitatea de sanse pe piața muncii pe o perioada de 17 

luni; 

2. Facilitarea tranziției de la educatie la piața muncii prin implicarea a 185 de elevi într-un 

program de practica dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni; 

JUSTIFICAREA PROIECULUI 

Principalele probleme care justifica interventiile propuse in prezentul proiect sunt: 

1. Nevoia de forta de munca calificata in domeniul constructiilor. 

Invatamantul tehnic si profesional este organizat in baza parteneriatulu scoala-operator economic cu 

scopul satisfacerii solicitarilor pe piata muncii. Pentru toate domeniile de formare in care se 

scolarizeaza prin invatamantul profesional, operatorii economici solicita locuri pentru planul anual 

de scolarizare, inspectoratelor scolare. 

2. Nevoia de corelare a competentelor dobanditie in timpul scolii cu cerintele pietei 

muncii.  
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Conform unui studiu realizat de IRES 2016, 76% din respondenti sustin ca elevii nu sunt suficient 

de pregatiti pentru a face fata cerintelor pietei muncii, una dintre probleme fiind nivelul scazut al 

pregatirii practice. Conform Raportului de politica publica- Invatamantul tehnic si profesional 

realizat de Institutul de cercetare a calitatii vietii, in Romania forta de munca calificata iesinta din 

scolile de profil a fost in ultimi ani in scadere. O prima cauza o reprezinta problemele existente in 

designul si implementarea sistemului de IPT din ultimele doua decenii din Romania: nivelul ridicat 

de inadecvare al IPT la cerintele pietei muncii, invechirea echipamentelor si a bazelor de practica 

etc. Aceasta situatie genereaza probleme deosebite firmelor care opereaza in Romania pentru 

gasirea fortei de munca cu calificare specifica. 

3. Nevoia de consiliere si orientare in cariera a tinerilor 

Conform Raportului de politica publica- Invatamantul tehnic si profesional realizat 21 de Institutul 

de cercetare a calitatii vietii una dintre cele mai stringente probleme ale invatamantului din 

Romania este acoperirea insuficienta cu consilieri scolari in invatamantul gimnazial si liceal: 

conform legislatiei revine 1 consilier / 800 de elevi. In plus, dintre cele 18 ore de activitati de 

asistenta psihopedagogica, 4 trebuie sa fie de predare, fapt ce reduce si mai mult timpul alocat 

activitatilor deconsiliere si orientare. 

4. Nivelul scazut al ocuparii in randul tinerilor in regiunea Nord-Vest.  

Conform INSSE (baza de date Tempo Online) numarul elevilor inscrisi in invatamantul profesional 

si postliceal 2017 a cunoscut o crestere anuala sustinuta la nivelul regiunii NV fata de anul 

precedent, de la 25084 elevi la 26140 elevi, in contextual unei scaderi drastice a numerului de elevi 

inmatriculati la nivel national in invatamantul obligatoriu. Aceasta tendinta demonstreaza interesul 

tot mai crescut orientat spre meseriile tehnice: constructii, turism, alimentatie, textile etc. Cu toate 

acestea rata de ocupare in randul absolventilor de la nivel Isced 3 si 4 este sub nivelul potentialului 

de piata incadrandu-se in trendul national de ocupare. 

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

Activitate: A1 - Management proiect, implementare monitorizare si raportare 

S.A.1.1 – Constituirea echipei de management si recrutarea echipei de experți, respectiv elaborarea 

procedurilor interne (arhivare, raportare tehnica–financiara, achiziții)   

S.A.1.2 – Organizarea si derularea de întâlniri lunare ale echipei de management (raportare, 

actualizarea planificarii activităților si alocare sarcini) 
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S.A.1.3 - Asigurarea managementului livrabilelor prin elaborarea, gestionarea, indosarierea si 

arhivarea documentelor tehnice suport întocmite pe toata durata de implementare a proiectului 

S.A.1.4 - 1.4 Elaborarea unui plan de raportare lunara, a unui plan de monitorizare a activitatilor si a 

unui plan de management al riscurilor 

S.A.1.5 - Realizarea raportarilor tehnicofinanciare si depunerea cererilor de rambursare  

 

Activitate: A2 - Organizarea Procedurilor De Achizitii Necesare Procurarii Bunurilor si 

Serviciilor Necesare Desfasurarii Proiectului Prevazute In Lista Achizitilor 

S.A.2.1- Planificarea si actualizarea procedurilor de achizitii necesare procurarii bunurilor si a 

serviciilor necesare desfasurarii proiectului prevazute in lista achizitiilor 

S.A.2.2 – Achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare implementarii proiectului 

 

Activitate: A3 - Organizarea Activitatilor de Informare si Publicitate a Proiectului 

S.A.3.1–Realizarea si distribuirea materialelor publicitare in vederea asigurarii vizibilitatii 

proiectului 

S.A.3.2 - Organizarea si sustinerea unei conferinte de lansare a proiectului 

S.A.3.3 – Promovarea proiectului pe siteul web al Liderului 

S.A.3.4 - Organizarea si sustinerea unei conferinte de finalizare a proiectului 

 

Activitate: A4- Organizarea si Desfasurarea Procesului de Selectie si Validarea Grupului 

Tinta 

S.A 4.1 –Elaborarea si publicarea spre informare a metodologiei de selecție a grupului țintă 

S.A. 4.2 -  Primirea si evaluarea dosarelor de înscriere în grupul ținta 

S.A. 4.3 – Selecția dosarelor si centralizarea rezultatelor 

 

Activitate: A5- Furnizare servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi 

S.A.5.1 – Furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala 

S.A.5.2 – Sustinerea sesiunilor de sensibilizare cu privire la discriminarea socio-profesionala 

 

Activitate: A6 – Furnizarea de Servicii de Stagii de Practica 

S.A.6.1 - Pregatirea procedurala a organizarii stagiilor de practica 

S.A.6.2 – Organizarea grupului tinta si alocarea stagiilor de practica 

S.A. 6.3 – Sustinerea si derularea stagiilor de practica 
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S.A. 6.4 – Monitorizarea si evaluarea implementarii stagiilor de practica si a impactului obtinut 

 

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI CUPRINDE: 

Grupul ținta al proiectului va fi selectat din rândul elevilor din regiunea de dezvoltare Nord-Vest 

care urmează cursurile unei unitați de învatamânt cu profil în domeniul construțiilor. 

Pentru selecția grupului țintă și respectarea indicatorilor programului, solicitantul va iniția 

demersurile de incheiere a contractelor de colaborare cu aceste instituții de învățământ secundar 

superior și tertiar non-universitar în vederea încheierii convențiilor de practică ulterior. 

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice, grupul ținta este 

reprezentat de: 

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP - 185 

elevi din care din mediul rural - 15 elevi 

Din care persoane de etnie roma - 4 romi 

 

Rezultatele asteptate în urma implementării proiectului sunt: 

1. 1 echipa de proiect angajată, 11 dosare de personal întocmite și arhivate 

2. 24 de întalniri de management susținute 

3. 1 Management al livrabilelor implementării proiectului asigurat 

4. 3 planuri realizate: 1 plan de monitorizare, 1plan de raportare,1 plan de management al riscurilor  

5. 8 Cereri de rambursare și raportari tehnico-financiare întocmite și transmise 

6. 1 plan al achizițiilor de proiect realizat și actualizat permanent 

7. 11 proceduri de achiziții derulate 

8. materiale publicitate realizate și distribuite (3 rollup-uri, 30 afise A3, 500 flyere, 100 mape, 100 

pixuri) 

9. 1 Comunicat de presă de lansare 

10. promovarea proiectului pe site-ul web al Liderului realizată 

11. 1 conferință de finalizare proiect organizată 

12. 1 metodologie de selecție a grupului ținta întocmita și diseminată 

13. 185 de dosare de înscriere ale grupului țintă validate 

14. 185 de persoane selectate pentru participarea la activități în 20 de luni 

15. 185 de persoane din grupul țintă care au participat la activitatea de informare și consiliere 

profesională, 185 de teste individuale de evaluare psihoprofesională aplicate, 185 de dosare 

individuale de informare și consiliere profesională realizate 
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16. 185 de persoane din grupul ținta care au participat la sesiuni de sensibilizare cu privire la 

egalitatea de șanse și nediscriminare 

17. 1 procedură de organizare a stagiilor de practică întocmită și diseminată 

18. 2 calendare de desfasurare a practicii elevilor 

19. 185 stagii de practică individuale susținute, 185 burse a cate 1100 de lei oferite 

20. 185 de dosare de practica întocmite, 185 de evaluări efectuate 

 

 

PARTENERI:  

- Asociația Grupul de Actiune Locală ”Țara Beiușului” 

-  Corporactive Consulting SRL 

VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ: 2.284.914,32 lei, din care: 

- Finantare nerambursabilă: 2.252.795,54 lei (98,59% din valoarea totală eligibilă), din 

care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/LMT 1.914.876,21lei;  

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 337.919,33 lei. 

- Cofinanțare beneficiar: 32.118,78 lei. 

Durata de derulare a proiectului: 2 ani 

Perioada de implementare: 13.08.2020 – 12.08.2022 

Cod proiect MySMIS: 132886 

Cod apel: : POCU/633/6/14/Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a 

elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele 

economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI 

 

Contact: Manager de proiect – Clopot Aura Elena, 

Loc. Gepiu, nr. 82, com. Gepiu, jud. Bihor, 

Tel: 0737 654 042 

www.galvaleavelj.ro  

http://www.galvaleavelj.ro/

