REGULAMENT CONCURS
(ANEXA 1)
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1. Prezentul Regulament vizeaza organizarea concursului pe meserii si completeaza
informatiile din Procedura organizare concurs pe meserii.
2. Participantii care s-au calificat pentru a se inscrie la concursul pe meserii sunt obligati
sa respecte prevederile Regulamentului.
3. Concursul este organizat pentru demonstrarea abilitatilor practice dobandite de elevi
ca urmare a finalizarii stagiului de practica,
4. Demonstrarea abilitatilor practica se face printr-un proiect realizat de elev si depus
pentru evaluare.
5. Din momentul inscrierii elevului la concurs acesta are la dispozitie 60 de zile pentru a
depune proiectul.
6. In perioada lucrului la proiect are dreptul sa solicite sprijin din partea tutorelui de
practica.
7. Proiectul elevului are ca obiectiv principal sustinerea integrarii elevului pe piata
muncii. Un prim pas in acest sens este cunoasterea angajatorilor. Stagiul de practica
reprezinta o oportunitate in acest sens, insa pentru a incuraja realizarea unei activitati
constante in directia preocuparii fata de propria cariera, proiectul realizat de elev va
avea urmatoarea structura:
a. Elevul va realiza o lista exhaustiva cu firmele care activeaza in domeniul sau
de calificare, respectiv in domenii conexe. Vor fi avute in vedere firmele din
judetul de resedinta. In cazul elevilor din cls 12-a lista de firme poate fi extinsa
si la orasul unde elevul intentioneaza sa urmeze studii superioare. Impreuna
cu tutorele de practica se va lua o decizie in aces sens. Astfel, lista realizata de
elev va avea doua sectiuni:
i. Sectiunea „Companii din domeniul de calificare” ce va cuprinde intrari
precum: Nume companie, website, contact (email, telefon)
ii. Sectiunea „Companii din domenii conexe” ce va cuprinde intrari
precum: nume companie, website, contact (email, telefon)
b. Din lista realizata, in functie de numarul de intrari, elevul va selecta 3-5 firme,
iar pentru fiecare firma va realiza o analiza mai extinsa ce va contine:
i. Website, date de contact, persoana de contact
ii. Joburi disponibile afisate pe site sau pe site-uri de recrutare
iii. Analiza profilurilor pe care firma le cauta
iv. Ce conditii trebuie indeplinite pentru angajare
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c. Minim una dintre cele 3-5 firme va fi dintr-un domeniu conex domeniului de
calificare al elevului.
d. Plan de abordare a 3-5 firme din cele analizate in etapa precendenta. Acest
plan are in vedere incurajarea elevului pentru a candida la locurile de munca
disponibile la angajatori care activeaza in domeniul de calificare. Astfel, planul
de abordare presupune ca elevul sa trimita dosare de candidatura la firmele
selectate anuntandu-si intentia de a obtine un loc de munca. In functie de
cerintele fiecarei companii abordate, dosarul de candidatura poate cuprinde
CV+scrisoare de intentie sau doar CV
8. In contextul enuntat mai sus, tema proiectul este „Cariera mea viitoare” si ii
incurajeaza pe elevi sa isi asume un rol activ pe piata muncii.
9. Pentru realizarea proiectului, fiecare elev care a fost anuntat ca a primit aprobare sa
intre in concurs, va avea la dispozitie 60 de zile de la momentul confirmarii admiterii
in concurs.
10. Proiectul va fi trimis pe adresa de email a tutorelui cu care elevul a colaborat in
perioada stagiului de practica si care ii acorda acum suport in realizarea proiectului.
Acesta va confirma primirea proiectului in maxim 48 de ore de primirea emailului.
11. Dupa expirarea termenului de 60 de zile, comisia de evaluare se reuneste in maxim 15
zile pentru a derula sesiunea de evaluare.
12. Pentru a fi declarat castigator, un elev trebuie sa obtina minim 70 de puncte in urma
procesului de evaluare. Punctele se obtin astfel:
a. Maxim 60 de puncte din evaluarea proiectului depus. Evaluarea se va face in
conformitate cu grila stabilita in Anexa 4 (Formular evaluare proiect) si Anexa
5 (Proces verbal jurizare proiecte).
b. Maxim 10 puncte pentru prezenta la stagiul de practica de minim 70%. Pentru
prezenta la stagiul de practica situata in intervalul 60-69% se pot obtine 8
puncte.
c. Pentru nota obtinuta la finalizarea stagiului de practica din partea tutorelui
de practica se acorda urmatoarele puncte:
i. O nota in intervalul 5-7 = 10 puncte
ii. Nota 8 sau 9 = 20 de puncte
iii. Nota 10 = 30 de puncte.
d. Informatiile de la punctele b si c vor fi verificate in timpul sesiunii de evaluare
in formularul de auto-evaluare depus de elev, insa si in inregistrarile din
perioada stagiului de practica.
13. Dupa ce un elev este declarat castigator, el este indreptati sa solicite acordarea
premiului de 200 ron, urmandu-se pasii din Procedura de acordare a premiului.
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Regulamentul a fost realizat de:
Liliana Boscan, Tutore de practica
Ruxandra Finichiu, Tutore de practica
Nicoleta Nedelcu, Tutore de practica
Mihaela Sincu, Tutore de practica
Regulamentul a fost avizat de Radu Toma, Coordonator partener

Aprobat,
Cristina Iliescu Nedelcu
Manager proiect
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