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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe  

Titlul proiectului: “Cariere de succes prin stagii de practică și orientare profesională”   

Cod POCU/633/6/14/132019 

 
 

STATISTICĂ 

Luna octombrie 2020 

 
      GRUP ȚINTĂ 

Nr. elevi intrați în 

proiect 

Din care  Persoană dezavantajată 

Urban Rural da Etnie roma 

19 10 9 4 - 
 

 

  INDICATORI /REZULTATE 

 

Rezultate  finale preconizate Octombrie 

2020 

R3 - 350 de elevi informati despre obiectivele proiectului la  57 

R4 -220 de elevi selectati si inscrisi in grupul tinta 19 

R5 - 220 de contracte incheiate intre elevi-scoala –agent economic  

R6 -220 de elevi care au participat la stagii de practica   

R7 - minim 167 de certificate de absolvire a stagiilor de practică  

R8 - 220 de elevi consiliati în grup 19 

R9 - 220 de certificate de competente 10 

R10 -220 de elevi consiliati individual in functie de nevoile specifice  

R12 - 2 competitii profesionale organizate   

R13 - minim180 elevi participanti la concursuri profesionale  

R14 - 50 diplome si premii   

R18 - 6 firme de exercitiu înființate   

R19 - 60 de elevi participanți la funcționarea acestor firme;  

R20 - 60 certificate de participare  

R21 - 1 Statistica actualizata permanent cu situatia grupului tinta si a 

indicatorilor  

1 

R22 - 220 fise de observatii 19 

R23 - 220 de burse  

R24/4S120 - 167 persoane certificate la încetarea calității de participant   

 4S120.1-de etnie romă –       1persoană  

 4S120.2- din zonă rurală   - 60 persoane  

R25/ 4S121- 47 de persoane angajate la încetarea calității de participant  

 4S121.1- de etnie romă   -     1 persoană  

 4S121.2- din mediu rural –  20 persoane  
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R26/4S122 - 22 persoane care continua  formarea la încetarea calității de 

participant 

 

 4S122.1-   de etnie romă –     1 persoană  

 4S122.1- din mediu rural-  10 persone  

4S131- Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la 

programe de educație/FP – 220 de persoane 

19 

 4S131.1 -   din care de etnie romă -       4 persoane      

 4S131.2-    din care din mediu rural-   80 persoane 9 
 

 

 

ACTIVITĂȚI DERULATE   -octombrie 2020 

 

Activitate Număr elevi 

Intrare  Finalizare Certificați 

A4.1 Consiliere în grup cu 

dezvoltarea de competențe 

transversale în domeniul IT& C 

etapa 1 

19 10 10 

 

 Monitor GT si  realizare indicatori 

   Glodean Ligia 
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