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Fondul Social European 

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 

Beneficiar: ASOCIAȚIA KOFOED'S SCHOOL ROMÂNIA 

Titlul proiectului: „PRACTIC - PROGRAM DE STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNĂRII!” 

Contract de finanțare nr. 16007/12.08.2020 

Cod SMIS: 135084 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE în cadrul Proiectului „PRACTIC - PROGRAM DE STAGII DE 

PRACTICĂ PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNĂRII!”, cod MySMIS 135084 

- IANUARIE 2021 - 

 

În luna IANUARIE 2021, Solicitantul a monitorizat și coordonat activitatea experților proprii, cat 

si activitatea celor 2 parteneri din cadrul proiectului, Managerul de proiect a organizat si participat la o 

serie de intalniri de monitorizare si coordonare a partenerilor atat la sediul de implementare al 

proiectului, cat si la sediile celor 2 parteneri; Partenerul 1 a coordonat, controlat si monitorizat 

activitatea expertilor din echipa de implementare; Partenerul 2 a participat la intalniri cu Managerul de 

proiect in cadrul carora au purtat discutii și a coordonat activitatea expertilor proprii. 

 

În perioada de raportare, Solicitantul a desfășurat activități de promovare prin intermediul 

website-ului proiectului, precum și în rândul colaboratorilor și partenerilor săi; cei 2 Parteneri au 

promovat activitatile proiectului in randul colaboratorilor si partenerilor sai. 

 

În luna IANUARIE 2021, expertii angajati in cadrul proiectului au desfasurat urmatoarele activitati: 

 

A1.1 Organizarea selectiei si gestionarea grupului tinta in cadrul proiectului 

În luna Ianuarie Solicitantul – Asociatia KOFOED'S SCHOOL ROMÂNIA a desfasurat activitati de teren si 

conform metodologiei de identificare si recrutare a grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului, a 

participat la evaluarea dosarelor candidatilor pentru inscriere in Grupul Tinta conform metodologiei de 

identificare si recrutare a grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului, la identificarea elevilor eligibili; 

a intocmit lista persoanelor care vor fi incluse in proiect si la completarea chestionarelor de inscriere in 

grupul tinta, a anuntat consilierea elevilor deja inscrisi in grupul tinta. Dosarele evaluate au fost in numar 

de 8, iar in urma evaluarii a fost identificat un numar de 8 de elevi eligibili din cadrul proiectului, iar in 

final a oferit suport pentru a completa impreuna cu acestia chestionarele de inscriere in grupul tinta.  

De asemenea, a informat parintii si obtinut acordul acestora pentru participarea elevilor in cadrul 

activitatilor proiectului. 

 

 A1.2 Derularea programelor de stagii de practica 
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In luna ianuarie, cu sprijinul Solicitantului şi a Partenerului 1 a fost actualizata Metodologia de organizare 

a stagiilor de practica in cadrul proiectului, iar aceste stagii de practica se vor realiza in conformitate cu 

prevederile Legii 258/2007 privind practica elevilor si ale normativelor/reglementarilor specifice 

domeniului (Anexa 1 – Cadrul strategic si legal relevant). 

In luna ianuarie 2021 au participat la stagiile de practica un numar de 8  elevi, specializarea sudor.  

 

A2.1. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala 

In luna Ianuarie s-au desfasurat sesiunile de consiliere si au fost aplicate si intocmite documentele de 

consiliere necesare in aceasta activitate.  

 Atat Solicitantul, cat si Partenerul 2 au sustinut in acest sens mai multe sesiuni cu elevii din grupul 

tinta. Au fost identificate nevoile si asteptarile fiecarui elev consiliat, valorile personale, punctele slabe 

si punctele forte, interesele specifice, locul de munca ideal. Pe parcursul lunii ianuarie au fost consiliati 

21 de elevi. 

 

 A3.1. Incheierea parteneriatelor/conventiilor intre furnizorii de educatie si formare 

profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica  

In luna ianuarie 2021  au fost continuate acţiunile specifice aflate în coordonarea P1 şi a P2, cu implicarea 

experţilor angajaţi şi au fost întocmite mai multe liste cu potenţiali angajatori din jud. Tulcea, care să fie 

ulterior folosite pentru a se crea o bază de date cu aceştia pentru a face cunoscute pe site locurile de 

munca disponibile si conditiile de angajare.  

 Incheierea unei conventii cadru privind efectuarea stagiului de practica cu operatorul economic 

PFA POPA GEORGE AUTO SRL in luna ianuarie 2021. 

 Activitati de informare prin e-mail a potentialilor parteneri de pracitca privind lansarea 

proiectului; 

 Activitati de identificarea potentialilor parteneri de practica; 

 Activitati de informare prin e-mail catre potentialii parteneri de practica privind beneficiile 

stagiilor de practica derulate prin proiectul PRACTIC; 

 

A3.2. Crearea unui sistem de informare coordonata prin activitati inovative de facilitare a practicii 

 În luna ianuarie 2021, Partenerul 1 si Partenerul 2 au pregatit lista cu companii din judetul Tulcea, 

pentru a fi contactate si implicate in cadrul evenimentelor de informare. 

 S-a pregatit un material privind modele de succes prin promovarea invatarii prin activitati de 

practica la agenti economici, in vedere includerii in prezentarile din cadrul sesiunilor de informare. 

 

 A4.1.Infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu: targuri  
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In luna ianuarie 2021, Partenerul 2 a finalizat Ghidul firmelor de exercitiu pentru a acorda sprijin 

in special in dezvoltarea firmelor de exercitiu din cadrul proiectului pentru a contribui la atingerea 

rezultatelor previzionate, a fost realizat un model chestionar privind identificarea nevoilor si un model 

GDPR. 

 In lunile ianuarie au fost contactati elevii, au fost aplicate formularele privind identificarea 

nevoilor elevilor din GT si completate formularele GDPR; a fost elaborat un material suport activitate. 


