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ANUNȚ DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR 

 
 

COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
(beneficiar) 

 
anunță acordarea subvențiilor grupului țintă  

în cadrul proiectului Stagiile de practica - calea de tranziție spre angajare 
 
 

 
I. INFORMAȚII PROIECT 

 
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea aptitudinilor si competentelor 

profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care aprox. min 50% din mediul rural) 
inmatriculati in sistemul national de invatamant (invatamant liceal si invatamant profesional - ISCED 
2-3, nivel de calificare 3-4), la Colegiul Silvic "Bucovina" Campulung Moldovenesc prin programe 
de invatare la locul de munca, in domeniile Resurse naturale si protectia mediului (Tehnician in 
sivicultura) si Servicii (Tehnician in economie, Tehnician in administratie, Tehnician in turism, 
Mecanic auto, Ospatar (chelner), vanzator, lucrator in unitatile de alimentatie), domenii din sectoare  
cu potential competitiv si de specializare inteligenta,identificate conform SNC si SNCDI, in vederea 
insertiei viitoare pe piata muncii a cel putin 39 de elevi dintre acestia. 

Obiective specifice 
OS1 - Dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesionala si 

dezvoltare personala in sprijinul tranzitiei de la scoala la viața activa pentru 181 de elevi, dintre care 
minim 136 (peste 75%) dobandesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajeaza si 19 (peste 10%) isi 
continua studiile sau urmeaza alte cursuri de formare.  

OS2 -Participarea la programe de invatare la locul de munca performante, interactive si 
inovative, desfasurarea de activitati inovative de facilitare a practicii prin intermediul TIC și 
organizarea si desfasurarea de tip firma de exercitiu pentru 181 de elevi si angajarea a minim 39 
(21%) dintre acestia ca urmare a finalizarii acestora.  

OS3 - Dezvoltarea de parteneriate intre unitatile de invatamant si partenerii de practica / 
potentiali angajatori pentru sustinerea si imbunatatirea procesului educational si in vederea facilitarii 
accesului pe piata muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, intre toate 
partile implicate (elevi,parinti, angajatori,unitati de invatamant).  

Beneficiar: COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
Durata proiect: 24 luni 
Bugetul proiectului: 2,364,827.94 Lei 
 

II.  BENEFICIARII SUBVENȚIILOR 
In cadrul proiectului Stagiile de practica - calea de tranziție spre angajare,  vor putea 

beneficia de subvenții următoarele categorii de elevi: 
● elevi din clasa a XI-a (învățământ liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Resurse naturale si protecția 

mediului, Specializare/Calificare Tehnician in sivicultură – nivel de calificare 4 – 4 săptămâni de 
practică, 165 lei / săptămână 
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● elevi din clasa a XI-a (învațamânt licea), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, Specializare/Calificare 
Tehnician in economie – nivel de calificare 4– 4 săptămâni de practică, 165 lei / săptămână 

●  elevi din clasa a XI -a (învațamânt liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Tehnician in turism - nivel de calificare 4– 4 săptămâni de practică, 165 lei / 
săptămână 

● elevi din clasa a X-a (invatamant profesional), Filiera tehnologica, Profilul Tehnic, 
Specializare/Calificare Mecanic auto –nivel de calificare 3– 9 săptămâni de practică, 165 lei / 
săptămână 

● elevi din clasa a X-a (invatamant profesional), Filiera tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Ospatar (chelner), Vânzator în unitați de alimentație – nivel de calificare 3– 9 
săptămâni de practică, 165 lei / săptămână 

●  elevi din clasa a XII-a (învațamânt liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Resurse naturale si protecția 
mediului, Specializare/Calificare Tehnician in sivicultura – nivel de calificare 4 - 4 săptămâni de 
practică, 165 lei / săptămână 

● elevi din clasa a XII-a (învațamânt licea), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, Specializare/Calificare 
Tehnician in activități economice– nivel de calificare 4– 5 săptămâni de practică, 165 lei / săptămână 

● elevi din clasa a XII-a (învațamânt licea), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, Specializare/Calificare 
Tehnician in administratie – nivel de calificare 4, – 5 săptămâni de practică, 165 lei / săptămână 

● elevi din clasa a XII-a (învațamânt liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Tehnician in turism - nivel de calificare 4– 5 săptămâni de practică, 165 lei / 
săptămână 

● elevi din clasa a XI-a (invatamant profesional), Filiera tehnologica, Profilul Tehnic, 
Specializare/Calificare Mecanic auto – nivel de calificare 3– 10 săptămâni de practică, 1565 lei / 
săptămână 

● elevi din clasa a XI-a (invatamant profesional), Filiera tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Ospatar (chelner) – nivel de calificare 3– 10 săptămâni de practică, 165 lei / 
săptămână 

 
III. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 
Criteriile de acordare a burselor vor include obligatoriu prezența la activitățile proiectului (la stagii 
de practică, la sesiunile de consiliere, orientare în carieră și dezvoltare personală) în proporție de 
minim 80%. 
 
Condiții ce trebuie îndeplinite de către elevii beneficiari de subvenții în cadrul proiectului: 

 face parte din grupul țintă al proiectului și are dosarul complet cu actele care 
dovedesc apartenența la grupul țintă; 

 a participat la activitățile din proiect, respectiv la stagii de practică, la sesiunile de 
consiliere, orientare în carieră și dezvoltare personală; 

 are o prezență de minim 80% la activitățile proiectului;  
 deține aviz favorabil atât de la Expertul de selecție și menținere grup țintă cât și de 

la cadrul didactic supervizor.  
 

 
IV. DOSARUL DE SELECȚIE: 
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Selecția de acordare a subvențiilor este voluntară și se realizează prin întocmirea și 
depunerea unui dosar de înscriere a cărui structură se găsește în Regulamentul de acordare a 
subvențiilor și în prezentul anunț 

Regulamentul de acordare a subvențiilor, precum și anexele acestuia sunt disponibile în 
formă tipărită la secretariatul școlii, sau pot fi descărcate de pe site-ul scolii www.silvagrup.ro 

 
Beneficii: 
- Subvenții – 165 lei/săptămână de practică/pers.; 

 
V. DOSARUL DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR: 

 
      Dosarul de  înscriere la selecție va conține următoarele documente: 
 

Dosarul pentru acordarea subvenției va conține următoarele documente: 
- cerere tip de acordare a subvenției pentru elevii majori (conform modelului din Anexa 1); 

o pentru elevii minori cererea de acordare va fi completată de către părinte/tutore, 
acesta va anexa copie a cărți de identitate și documente care să ateste legătura cu 
minorul (în cazul în care numele de familie al aparținătorului diferă de cel al 
elevului, se va atașa certificat de căsătorie/divorț/procură/etc) 

- copie CI; 
- extras de cont al persoanei care solicită subvenția, din care să rezulte codul IBAN, 

unde se va vira suma primită cu caracter de subvenție; 
 
VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 
 
Elevii vor depune documentele electronic la adresa de e-mail ana.gavra@yahoo.com sau 

fizic la sediul  unității de învățământ preuniversitar COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC din str. CALEA BUCOVINEI, nr. 56, Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, jud. Suceava, conform calendarului de depunere al solicitărilor de subvenții.  

 
 

Evaluarea dosarelor 
Se va stabili o Comisie de evaluare, în vederea acordării burselor (165 lei/săptămâna de prezență la 
stagiul de practică), formată din: expert grup țintă, cadru didactic supervizor și specialist consiliere și 
orientare în carieră. 
Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (prezența la activități, implicarea la 
anumite activități din proiect). În urma evaluării dosarelor de prezență și a activității elevilor se va 
elabora o listă finală a beneficiarilor de burse stagii practică. 
 
Lista elevilor beneficiari de subvenții va fi publicată la sediul COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC/pe pagina web http://www.silvagrup.ro/, la adresa str. CALEA 
BUCOVINEI, nr. 56, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, conform calendarului. 
 

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC /online la adresa de e-mail http://www.silvagrup.ro/, în termen de 
24 ore de la data publicării rezultatelor. 
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Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare la sediul COLEGIUL 

SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC /pe pagina web a 
http://www.silvagrup.ro/, la adresa str. CALEA BUCOVINEI, nr. 56, Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, jud. Suceava, în termen de 1 zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.  

 
Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul COLEGIUL 

SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC / pe pagina web a 
http://www.silvagrup.ro/, în termen de 1 zi  lucrătoare de la soluționarea contestațiilor 

 
 
IX. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL SELECȚIEI ELEVILOR 

BENEFICIARI DE SUBVENȚII:  
 

Perioada Activitatea (după caz) 
19.07.2021 – 30.07.2021 ora 14:00 Depunerea dosarelor – clasa a XI-a 

învățământ profesional 
19.07.2021 – 30.07.2021 ora 14:00 Depunerea dosarelor – clasa a XI-a 

învățământ liceal 
19.07.2021 – 30.07.2021 ora 14:00 Depunerea dosarelor – clasa a X-a 

învățământ profesional 
02.08.2021 – 06.08.2021 Verificarea eligibilității administrative a 

dosarelor– clasa a XI-a învățământ profesional 
02.08.2021 – 06.08.2021 Verificarea eligibilității administrative a 

dosarelor– clasa a XI-a învățământ liceal 
02.08.2021 – 06.08.2021 Verificarea eligibilității administrative a 

dosarelor– clasa a X-a învățământ profesional 
06.08.2021 ora 15:00 Afișarea rezultatelor selecției în urma 

verificării eligibilității administrative a dosarelor– 
clasa a XI-a învățământ profesional 

06.08.2021 ora 15:00 Afișarea rezultatelor selecției în urma 
verificării eligibilității administrative a dosarelor– 
clasa a XI-a învățământ liceal 

06.08.2021 ora 15:00 Afișarea rezultatelor selecției în urma 
verificării eligibilității administrative a dosarelor– 
clasa a X-a învățământ profesional 

07.08.2021 ora 15:00 Depunerea eventualelor contestații– clasa a 
XI-a învățământ profesional 

07.08.2021 ora 15:00 Depunerea eventualelor contestații– clasa a 
XI-a învățământ liceal 

07.08.2021 ora 15:00 Depunerea eventualelor contestații– clasa a 
X-a învățământ profesional 
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09.08.2021 ora 15:00 Soluționarea eventualelor contestații– clasa a 
XI-a învățământ profesional 

09.08.2021 ora 15:00 Soluționarea eventualelor contestații– clasa a 
XI-a învățământ liceal 

09.08.2021 ora 15:00 Soluționarea eventualelor contestații– clasa a 
X-a învățământ profesional 

10.08.2021 ora 14:00 Afișarea  rezultatelor  finale – clasa a XI-a 
învățământ profesional 

10.08.2021 ora 14:00 Afișarea  rezultatelor  finale  – clasa a XI-a 
învățământ liceal 

10.08.2021 ora 14:00 Afișarea  rezultatelor  finale  – clasa a X-a 
învățământ profesional 

 
 
 
Afișat astăzi 19.07.2021, la sediul COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 
 

Expert selecție și menținere grup țintă, 
 

Gavra Ana 


