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ÎNTREBĂRI FRECVENTE 

 
 

 Întrebare Răspuns 

1.  Care sunt condițiile pentru a face parte din grupul țintă? Proiectul este adresat elevilor care aparțin Colegiului Silvic ”Bucovina” și fac parte din 
următoarele structuri: 

elevi din clasa a XI-a (învățământ liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Resurse naturale 
si protectia mediului, Specializare/Calificare Tehnician in sivicultura – nivel de calificare 4, care 
vor urma stagii de practica la angajatori totalizand 270 de ore (120 de ore clasa a XI-a si 150 de 
ore clasa a XII-a) 

- elevi din clasa a XI-a (învățământ liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Tehnician in economie – nivel de calificare 4, care vor urma stagii de 
practica la angajatori totalizand 270 de ore (120 de ore clasa a XI-a si 150 de ore clasa a XII-a) 

- elevi din clasa a XI -a (învațamânt liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Tehnician in turism - nivel de calificare 4, care vor urma stagii de practica 
la angajatori totalizand 270 de ore (120 de ore clasa a XI-a si 150 de ore clasa a XII a) 

- elevi din clasa a X-a (invatamant profesional), Filiera tehnologica, Profilul Tehnic, 
Specializare/Calificare Mecanic auto – nivel de calificare 3, care vor urma stagii de practica la 
angajatori totalizand 570 de ore (270 de ore clasa a X-a si 300 de ore clasa a XI-a) 

- elevi din clasa a X-a (invatamant profesional), Filiera tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Ospatar (chelner), Vânzator în unitati de alimentatie – nivel de calificare 
3, care vor urma stagii de practica la angajatori totalizand 570 de ore (270 de ore clasa a X-a si 
300 de ore clasa a XI-a) 
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- elevi din clasa a XII-a (învatamânt liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Resurse 
naturale si protectia mediului, Specializare/Calificare Tehnician in sivicultura – nivel de calificare 
4, care vor urma stagii de practica la angajatori totalizand 150 de ore in clasa a XII-a 

- elevi din clasa a XII-a (învațământ liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Tehnician in economie – nivel de calificare 4, care vor urma stagii de 
practica la angajatori totalizand 150 de ore in clasa a XII-a 

- elevi din clasa a XII-a (învatamânt liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Tehnician in administratie – nivel de calificare 4, care vor urma stagii de 
practica la angajatori totalizand 150 de ore in clasa a XII-a 

- elevi din clasa a XII-a (învatamânt liceal), Filiera Tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Tehnician in turism - nivel de calificare 4, care vor urma stagii de practica 
la angajatori totalizand 150 de ore in clasa a XII-a 

- elevi din clasa a XI-a (invatamant profesional), Filiera tehnologica, Profilul Tehnic, 
Specializare/Calificare Mecanic auto – nivel de calificare 3, care vor urma stagii de practica la 
angajatori totalizand 300 de ore in clasa a XII-a 

- elevi din clasa a XI-a (invatamant profesional), Filiera tehnologica, Profilul Servicii, 
Specializare/Calificare Ospatar (chelner), Vânzator în unitati de alimentatie – nivel de calificare 
3, care vor urma stagii de practica la angajatori totalizand 300 de ore in clasa a XII-a. 

2.  Care sunt beneficiile de care voi avea parte dacă fac parte din 
GT? 

Beneficii: 
- Subvenții – 165 lei/săptămână de practică/pers.; 
- activități de consiliere, dezvoltare personală și orientare vocațională (2 oră/ săptămână, 

timp de 3 luni, în anul terminal); 
- planuri de dezvoltare individuală (personală și profesională); 
În funcție de specializarea la care vă aflați veți beneficia de: 
- 1 atelier pentru domeniul Tehnician in economie;  
- 1 atelier pentru Tehnician in turism;  
- 1 atelier pentru specializarea Ospatar (chelner), Vânzător în unităţi de alimentaţie;  
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- 1 atelier pentru specializarea Mecanic auto;  
- 1 atelier pentru specializarea Tehnician in sivicultura; 

 

3.  Având în vedere că fac parte din grupul țintă al proiectului, 
orele de pregătire practică aferente acestuia se efectuează 
suplimentar celor din curricula școlară? 

Nu, orele de pregătire practică pe care trebuie să le efectueze un elev care face din grupul 
țintă al proiectului sunt aceleași conform programei școlare aferente nivelului de studii din 
care face parte. 

4.  Care este numărul minim de prezențe pe care trebuie să îl 
întrunească un elev pentru a putea beneficia de bursă? 

Pentru a putea beneficia de bursă din cadrul proiectului, elevul trebuie să întrunească o 
pondere de 80% prezențe în cadrul stagiilor de pregătire practică efectuate conform 
specializării din care face parte. 

5.  Cât este cuantumul bursei pentru o săptămână de practică? Cuantumul subvenției este de 165 lei/ săptămână de practică. 

6.  Contul bancar trebuie să aparțină elevului din grupul țintă sau 
titular poate fi și o terță persoană? 

Contul bancar trebuie să aparțină persoanei din grupul țintă, sau al părintelui/ 
reprezentantului legal al elevului 

7.  În cazul în care părinții sunt divorțați, iar eu sunt minor, trebuie 
să depun la dosarul de subvenție hotărârea de divorț? 
Menționez că locuiesc cu mama, care este și semnatara cererii. 

Da, în cazul în care mama, tutorele legal, are un nume diferit de al dv trebuie să faceți dovada 
legăturii dintre acesta și dv, beneficiarul subvenției. 

8.  Se mai pot înscrie elevi în grupul țintă? Înscrierea în grupul țintă se face doar atunci când sunt anunțate sesiuni de selecție de către 
expertul în selecție și menținere grup țintă pe site-ul școlii 
http://www.silvagrup.ro/POCU.html sau pe pagina de facebook a proiectului 
https://www.facebook.com/Proiect-POCU-Stagiile-de-practic%C4%83-Calea-de-
tranzi%C8%9Bie-spre-angajare-106512161232290 . 

9.  Cum pot să mă retrag din grupul țintă? Din grupul țintă vă puteți retrage pe baza unei solicitări formulate în scris și motivate 
corespunzător. Pentru elevii minori acesta trebuie realizată de către unul dintre părinți sau de 
către tutorele legal. 

10.  Dacă un elev figurează doar 50% din stagiul de practică necesar 
să fie efectuat ca și prezent, acesta mai primește bursa? 

Da, dar doar pentru timpul cât a fost prezent conform numărului de săptămâni pe care trebuia 
să le efectueze în timpul anului. 

11.  Când o să primim banii pentru bursă? Banii pentru bursă se vor vira în contul depus la dosarul de solicitare al bursei o dată cu 
finalizarea tuturor activităților din proiect aferente nivelului de studii din care faceti parte. 

http://www.silvagrup.ro/POCU.html
https://www.facebook.com/Proiect-POCU-Stagiile-de-practic%C4%83-Calea-de-tranzi%C8%9Bie-spre-angajare-106512161232290
https://www.facebook.com/Proiect-POCU-Stagiile-de-practic%C4%83-Calea-de-tranzi%C8%9Bie-spre-angajare-106512161232290
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12.  Când este necesar să mă angajez în domeniul de pregătire în 
care mi-am desfășurat stagiile de practică? 

Timp de 4 săptămâni de la ieșirea din operațiune trebuie să prezentați un contract de angajare 
sau o adeverință de la angajator din care să reiasă statul dv în firmă. 

13.  Dacă doresc să mă înscriu la o școala postliceală de profil, 
trebuie să aduc adeverință de înscriere? 

Da, trebuie să aduceți dovada înmatriculării într-o altă formă de învățământ superior. 

14.  În cazul în care tutorele de practică nu dorește semnarea unui 
acord privind prelucrarea imaginii sale, pentru a putea face 
poze la locul de derulare a practicii, cum procedez? 

Dacă tutorele nu dorește semnarea unui acord de prelucrare a imaginii sale, NU puteți face 
fotografii în care să apară și acesta. Veți cere permisiunea pentru a fotografia sau filma în 
spațiile deținute de agentul economic la care a desfășurați stagiul de practică. 

15.  În cazul în care nu mă identific cu activitatea agentului de 
practică la acre am ales să îmi desfășor stagiul de pregătire 
practică, acesta poate fi schimbat? 

Da, veți anunța cadrul didactic din cadrul școlii privind intențiile dv de schimbare, iar mai apoi 
și cadrul didactic supervizor din proiect pentru a se putea efectua monitorizarea activității dv. 
O să prezentați noul contract de practică semnat în conformitate de către noul agent de 
practică. 

16.  Agentul de practică îmi solicită o convenție de colaborare 
pentru a-mi semna contractul de practică, cum procedez? 

Convențiile de practică se încheie la nivelul școlii de către cadrul didactic titular al disciplinei 
de practică. Veți lua legătura cu acesta pentru a putea obține formularul de parteneriat pe 
care îl veți semna împreună cu contractul. 

17.  Pot fi plătit pentru munca depusă în cadrul stagiului de 
pregătire practică? 

Din păcate, conform contractului de practică, stagiile de pregătire practică nu se desfășoară în 
cadrul unui contract e muncă și prin urmare nu sunt plătite de agentul economic (vezi pagina 2 
a contractului de practică). 

18.  Este necesar să fiu prezent la orele de consiliere? Da, este necesar să fiți prezent la orele de consiliere. Acesta presupune avizul consilierului 
pentru acordarea subvenției din cadrul proiectului. 

19.  Stagiu de pregătire practică se realizează doar la un agent 
economic sau se poate realiza și la școală? 

Stagiul de pregătire practică se poate realiza fie la agentul economic, fie în mediul de practică 
creat în cadrul proiectului cu scopul derulării stagiilor de pregătire practică. 

20.  În cazul în care aș dori să mă transfer la o altă specializare, din 
cadrul liceului, mai fac parte din GT proiect? 

Nu, din păcate grupul țintă al proiectului este stabilit strict pe un număr de elevi ai fiecărui 
nivel și specializare.  

21.  În anul școlar 2021-2022 voi fi in clasa a 12 a, as putea să fac 
parte din grupul țintă al proiectului, dacă în anul școlar trecut 
nu am făcut parte din proiect? 

Da, puteți urmări pe situl https://silvagrup.lascoala.ro/modules/site/main sesiunile de selecție 
lansate pentru menținerea celor 181 de elevi din GT. Anunțurile de selecție vor fi lansate 
pentru întregirea grupului țintă în cazul retragerii elevilor care fac parte deja din grup sau a 
refuzului lor de efectuare a activităților proiectului. 

https://silvagrup.lascoala.ro/modules/site/main
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22.  Cum pot încărca pe platforma de practică 
www.silvagrup.lascoala.ro documentele care să ateste 
efectuarea stagiului de practică? 

În primul rând trebuie să vă creați un cont pe platforma de stagii https://silvagrup.lascoala.ro 
care va fi legat la o adresa de mail pe care o dețineți deja cu ajutorul completării formularului 
de înregistrare individuală pentru minori sau pentru majori, după caz, apoi o sa urmați pași de 
încărcare a documentelor conform ghidului pus la dispoziție de cadrul didactic supervizor din 
proiect. 

23.  În cazul în care nu mă mai pot loga pe platforma de stagii, cum 
pot să imi recuperez contul? 

O să puteți utiliza modulul ”Am uitat parola”, acesta o să vă genereze un e-mail, pe adresa 
legată contului platformei. În e-mail o să găsiți un link care vă va ajuta să schimbați parola cu 
una nouă. În cazul în care nu mai aveți acces la adresa de e-mail aferentă contului platformei 
de stagii o să vă puteți adresa cadrului didactic supervizor care va trimite un e-mai cu 
solicitarea dv în modulul ”Contact suport tehnic” de pe platformă, din contul personal al 
acestuia. 

24.  Stagiul de practică efectuat în cadrul proiectului este echivalat 
cu cel necesar a fi efectuat în cadrul modului de practică înscris 
în catalogul școlar? 

Stagiul de practică este același cu cel necesar a fi efectuat în cadrul modulul de practică înscris 
în catalogul școlar. Așadar notele obținute și comunicat de profesorul supervizor prin 
platforma de stagii https://silvagrup.lascoala.ro sunt și cele înscrise în documentele școlare, 
mai exact în catalogul școlar fizic și cel electronic utilizate de școală. 

25.  În cazul în care contul comunicat inițial la depunerea dosarului 
de subvenție a fost închis de către bancă din motivul neutilării 
lui, conform politicii bancare, pot să il schimb cu un altul? 

Desigur acesta poate fi schimbat până în momentul efectuării plății cu un cont valid. 

26.  În cazul în care, din motive personale, nu putem participa la 
orele de consiliere și orientare în carieră cu grupa în care am 
fost programați, putem schimba grupa? 

Da, se poate schimba grupa. Pentru acest lucru trebuie să luați legătura cu expertul în 
consiliere și orientare deoarece este necesar un schimb echitabil între grupe. Acestea nu pot fi 
mai mari de 15  elevi pe grupă. 

27.  Când încep activitățile pentru anul 2 de proiect? Activitățile pentru anul 2 de proiect vor incepe în luna în care aveți programată prima 
săptămână de practică. 

28.  În cazul în care părinții nu sunt de acord cu vaccinarea, iar 
agentul economic nu mă primește la practică ce pot să fac? 

În acest caz, veți realiza stagiul de pregătire practică în mediile de practică de la nivelul școlii, 
conform orarului prestabilit, derulând aceleași tipuri de activități 

http://www.silvagrup.lascoala.ro/
https://silvagrup.lascoala.ro/
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29.  Este obligatorie participarea la activitățile de consiliere și 
orientare în carieră? 

Da, este obligatorie. Calculul final al bursei de care beneficiați în cadrul proiectului se face 
acumularea a 80% prezență la stagiile de pregătire practică / săptămâna de practică și 80% 
prezența la orele de consiliere ți orientare în carieră. 

30.  Se păstrează valoarea bursei și pentru anul acesta de proiect? Desigur, cuantumul bursei este de 165 lei/ săptămâna de practică, valoarea totală a sumei de 
încasat variază în funcție de numărul de săptămâni de practică aferente profilul la care studiați 

31.  Putem veni cu sugestii de activități care să se poate derula în 
cadrul proiectului? 

Desigur, dacă acestea susțin atingerea obiectivelor proiectului, vă rugăm să comunicați ideile 
dv cadrelor didactice supervizoare cu care țineți legătura în cadrul proiectului. Acestea dețin 
pârghiile necesare derulării activităților de care aveți nevoie. 

32.  În cazul în care mă îmbolnăvesc și dețin adeverință medicală, 
voi putea fi notat prezent în cadrul activităților proiectului? 

Nu, chiar dacă absențele înregistrate de dv sunt motivate, dacă nu ați efectuat activități în 
cadrul proiectului nu o să fiți notat prezent. 

33.  Este obligatorie vaccinarea pentru a derula activități în cadrul 
proiectului? 

Nu, nu este obligatorie, acesta este decizia dv dacă sunteți major, respectiv a părinților dacă 
sunteți minor. Activitățile proiectului respectă toate normele de siguranță impuse de 
pandemia generată de virusul Sars CoV 2, iar școala vă pune la dispoziție soluții pentru a putea 
face parte din activitățile proiectului. 

34.  Am terminat practica, cum procedez pentru a primi bursa? După finalizarea practicii, elevii vor depune la școală cererea pentru bursă și documentele 
însoțitoare conform anunțului publicat pe site-ul Colegiului Silvic Bucovina, dar și la avizierul 
școlii. Experții vor centraliza toate prezențele și vor analiza dosarele. Elevii eligibili vor primi 
bursele conform metodologiei de acordare a burselor. 

35.  Când pot depune dosarul pentru bursă? Dosarul de bursă se va depune dupa finalizarea stagiului de practică, conform anunțului 
publicat pe site-ul/avizierul școlii 

36.  Dacă nu am cont bancar pot primi banii în numerar? Da, elevii care nu au cont bancar pot primi bursa în numerar sau prin mandat poștal 

 


