
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social european prin Programul Operațional Capital uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 – „Educaţie şi competenţe”, Obiectiv specific OS. 6.13/ 6.14  

Titlul proiectului: “Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă” 

Beneficiar: Asociația Ecovivere 

Partener P1: Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” 

Partener P2: Liceul Tehnologic ”Brad Segal” 

POCU/711/6/14/135005, Contract nr. 19910/07.10.2020 

Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea  

 

Aprobat,  

Manager de proiect  

 

Regulament pentru organizarea și derularea concursurilor 

profesionale în cadrul proiectului 

“Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă” 

Cod proiect POCU/711/6/14/135005,  

Contract nr. 19910/07.10.2020 

 

 

Acest regulament stabileşte cadrul general pentru organizarea concursurilor profesionale în 

timpul derulării stagiilor de practică (anul 2 de implementare) oferite prin intermediul proiectului 

POCU/711/6/14/135005, “Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă”, proiect 

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

 

Prezentul regulament cuprinde următoarele: 

 

1. Aspecte generale privind organizarea și derularea concursurilor profesionale 

2. Criterii de participare și condiții de înscriere 

3. Calendar concursuri 

4. Structura concursurilor  

5. Anexe. 

1. Aspecte generale privind organizarea și derularea concursurilor profesionale 

 

Activitatea 5. DERULAREA STAGIILOR DE PRACTICA 

Subactivitatea 5.2. Derularea activitatii de practica a elevilor  

În cadrul acestei activități se va organiza concursuri între elevii care au fost selectați în 

cadrul grupului țintă și care parcurg stagiile de practică în cadrul proiectului, astfel încât aceștia să 

fie mai motivați să aplice cunoștințele practice și să lucreze în domeniul pentru care se pregătesc. 

Activităţile proiectului contribuie la facilitarea şi dinamizarea tranziţiei de la  şcoală la 

cariera profesională pentru grupul ţintă. Stagiile de practică corelate cu activităţile de consiliere și 



 

 

orientare în carieră vor contribui la dezvoltarea de competenţe necesare în vederea inserţiei 

profesionale ulterioare a membrilor grupului ţintă. 

Organizarea acestor concursuri profesionale va provoca elevul să continue activitățile 

de învățare practică și să dezvolte competențe esențiale pentru a obține performanțe la un viitor loc 

de muncă din domeniul protecției mediului. 

Aceaste concursuri se organizează în timpul anului școlar astfel încât elevii să aibă 

șanse egale în cadrul concursurilor și să pună în practică și să dezvolte cunoștințele și competențele 

dobândite anterior. Aceste concursuri contribuie la învățarea activă. 

Temele propuse, adecvate specializării, sunt alese astfel încât elevul să iasă din zona 

confortabilă a reproducerii informației și modelelor furnizate pe parcursul orelor obișnuite de 

cursuri și să vină cu soluții creative, inovative pentru domeniul ocupațional pe care îl vizează. 

2. Criterii de participare la competiție și condiții de înscriere  

- Elevii trebuie să facă parte din grupul țintă al proiectului.  

- Elevul urmează cursurile liceale la Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea, la clasa a 

XI-a sau a XII-a, domeniul protecția mediului, calificarea tehnician ecolog și protecția calității 

mediului; 

- Elevul să participe la stagiile de practică în cadrul proiectului ”Stagii de practică 

inovative pentru o dezvoltare durabilă” desfășurate în anul școlar aferent organizării competițiilor 

profesionale. 

Înscrierea:  

- Cererile de înscriere vor fi centralizate și depuse  – la responsabilul de grup țintă – cu 

cel puțin 4 zile înainte de data concursului.  

 

3. Calendar concursuri 

 

Perioada de desfășurare:   Martie 2022 – Iunie 2022  

Calendarul concursului: 

 Nr.  Luna 

  

Data orientativă 

1 

2 

3 

Martie 2022 S 24  -  18.03.2022 

S 25  -  25.03.2022 

S 26  -  31.03.2022 

4 

5 

Aprilie 2022 S 27 – 08.04.2022 

S 28 – 14.04.2022 

6 

7 

8 

9 

Mai 2022 S 29 – 06.05.2022 

S 30 – 13.05.2022 

S 31 – 20.05.2022 

S 32 – 25.05.2022 

 

 



 

 

În cadrul concursurilor vor fi acordate 9 seturi de premii cu o valoare de 2000 de lei/concurs 

pentru cei mai buni elevi . Aceste premii se achită din bugetul proiectului de către Partenerul 2 

Fiecare premiu se acordă o singură dată,  

4. Structura concursurilor 

 

Fiecare concurs va avea o tematică specifică și vor avea următoarele componente:  

- Componenta teoretică (CT) – în cadrul căreia se evaluează competențele generale calificării.  

- Componenta practică (CP) – în cadrul căreia se evaluează competențele profesionale 

specifice calificării: competențe de comunicare, competențe de bază de matematică, științe și 

tehnologie, competențe digitale, de utilizare tic ca instrumente de învățare și cunoaștere, competența 

de a învăța să înveți, competențe antreprenoriale, competențe sociale și civice, antreprenoriale etc..  

 Probele de concurs vor fi stabilite prin regulamentele specifice.  

 

Evaluarea probelor și stabilirea rezultatelor finale:   

 Evaluarea la ambele probe se face cu respectarea criteriilor de evaluare și notare.  

 Rezultatele probelor sunt apreciate, prin punctaje de la 0 la 100, conform criteriilor de 

evaluare și notare.   

Rezultatul final va fi constituit din media aritmetica a celor 2 probe.  

Comunicarea rezultatelor: conform calendarului afișat 

 

Premierea  

 Ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute 

 Se va acorda premiul I, premiul II și premiul III, precum și diplome de participare. 

La punctaje egale, se poate acorda același premiu. 

Premii acordate : 

- Premiul I– 1000 lei; 

- Premiul al II-lea – 700 lei; 

- Premiul al III-lea – 300 lei; 

IMPORTANT:  

 

 

 

Modalități de obținere a regulamentului de concurs:  Atât regulamentul general al concursului 

(inclusiv anexele),  cât și temele de concurs vor fi disponibile oricărui solicitant prin accesarea 

paginii de web a școlii : www.liceulbradsegal.ro, secțiunea activități extrașcolare/proiecte. 

 

Comisia de organizare și evaluare va fi stabilită de către organizatori și va fi formată din 

reprezentanți ai managementului de proiect și a partenerilor implicați. 

 

Echipa de proiect se va asigura că se vor respecta principiile de imparțialitate, și confidențialitate în 

procesul de alegere a juriului, precum și pe durata activității acestuia. 

  

http://www.liceulbradsegal.ro/


 

 

Anexa 1  
Proiect cofinanțat din Fondul Social european prin Programul Operațional Capital uman 2014-2020 
Axa prioritară 6 – „Educaţie şi competenţe”, Obiectiv specific OS. 6.13/ 6.14  
Titlul proiectului: “Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă” 
Beneficiar: Asociația Ecovivere 
Partener P1: Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” 
Partener P2: Liceul Tehnologic ”Brad Segal” 
POCU/711/6/14/135005, Contract nr. 19910/07.10.2020 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Concursul profesional ............................................... 

Tema – ............................................... 

Perioada de desfășurare  ............................................... 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea 

Domeniul/ Calificarea: Protecția mediului/ Tehnician ecolog și protecția calității mediului 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Semnătura 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

Responsabil GT,          Coordonator P2, 

 


