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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 6: ”Educație și competențe” 

Prioritatea de investiții: 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața 

muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare 

profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea 

programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv 

sisteme de învățare duale și de ucenicie 

Beneficiar: ASOCIAȚIA „SOCIETATEA DE CERCETARE ÎN LEADERSHIP, MANAGEMENT, 

MARKETING ȘI CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ”,  

Titlul proiectului: „Competitivi pentru secolul XXI” 

Contract de finanțare nr. 18345/17.08.2020 

Cod SMIS: POCU/633/6/14/ 132945 

METODOLOGIE  

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PE MESERII 

 in cadrul proiectului cu titlul: 

” Competitivi pentru secolul XXI”  

-actualizata 2022- 

 

Prezenta Metodologie stabileşte cadrul general pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor pe meserii prin intermediul proiectului POCU/633/6/14/132945 cu 

titlul ,,Competitivi pentru secolul XXI” și este elaborata în baza prevederilor 

Metodologiei-cadru de organizare și  desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la 

ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și  sportului nr. 3.035/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr.  4.203/2018, OMEN 

nr. 3.015/2019 și OME nr. 3123/2022, numită în continuare, Metodologie-cadru de  

organizare și desfășurare a competițiilor școlare.   

 

Proiectul este finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020. 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului  

 

Creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii 

absolvenți ai  Liceului de Industrie Alimentara Craiova,Liceului Tehnologic George 
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Bibescu, Liceului Tehnologic Matei Basarab Caracal, Colegiul Național Economic 

Gheorghe Chitu Craiova. Proiectul facilitează dezvoltarea aptitudinilor de muncă 

ale elevilor în cadrul stagiilor de practică, orientarea lor în carieră și promovarea 

parteneriatelor ce facilitează tranziția de la școală la viața activă. Grupul țintă este 

alcatuit din 200 de elevi. In cadrul proiectului, elevii din grupul țintă vor beneficia de 

stagii de practică organizate la angajatori cu activitate performantă din punct de 

vedere economic. Cel putin 25% din stagiile de practica se vor realiza în 

întreprinderi ce activează în domenii de specializare inteligentă conform Anexei 5 

Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în 

Strategia Naționala pentru Competitivitate 2014-2020. Întreprinderile au fost 

identificate în stransă corelație cu calificările obținute în cadrul unităților de 

învățământ din rândul carora se va selecta grupul tinta (5510 Hoteluri si alte facilitati 

de cazare similare; 3312 Repararea masinilor; 3319 Repararea altor echipamente; 

5610 Restaurante; 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente; 

5629 Alte activitati de alimentatie).  

Beneficiile pe termen lung ale proiectului: 

 

➢ va crește calitatea pregătirii profesionale a membrilor grupului tinta;  

➢ va crește numărul absolvenților cu studii profesionale și liceale care își 

gasesc un loc de muncă în 6 luni de la finalizarea studiilor;  

➢ va crește productivitatea muncii în întreprinderile ce vor angaja elevii 

participanți la activitățile din prezentul proiect (având deprinderi de muncă 

formate în timpul stagiilor de practică, după angajare, elevii vor participa activ 

la activitatea economica a intreprinderii fără a mai fi nevoie de stagii de 

instruire prealabila;  

➢ va crește numărul de persoane cu un traseu profesional optim ( elevii din 

grupul țintă vor beneficia de consiliere profesionala și de cunoașterea 

condițiilor de muncă la potențialii angajatori).  

 

 

                                 Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Creșterea competențelor profesionale a 200 de elevi prin participarea la stagii 

de practică performante organizate în cadrul proiectului. Cel putin 25% din 

stagiile de practică se vor realiza în întreprinderi ce activează în domenii de 

specializare inteligentă în corelare cu domenii de specializare conform Anexei 

5 Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate 
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în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. Intreprinderile au 

fost identificate în strânsă corelație cu calificările obținute în cadrul unităților 

de învațământ din rândul cărora se va selecta grupul tinta (5510 Hoteluri si 

alte facilitati de cazare similare; 3312 Repararea masinilor; 3319 Repararea 

altor echipamente; 5610 Restaurante; 5621 Activitati de alimentatie (catering) 

pentru evenimente; 5629 Alte activitati de alimentatie). 

2. Consilierea și orientarea profesională a 200 de elevi din grupul țintă. 

Orientarea si consilierea profesionala va fi realizată de către un expert cu 

competențe specifice, angajat al Solicitantului. Solicitantul este furnizor 

autorizat de servicii de informare și consiliere profesionala. 

3. Realizarea de parteneriate sustenabile între furnizorii de educație și formare 

profesională și partenerii din sectorul privat, pentru facilitarea tranziției elevilor 

de la școală la un loc de muncă.  

4. Creșterea motivației elevilor din grupul țintă de a învăța bine o meserie prin 

activități inovative. Elevii din grupul țintă vor participa la competiții 

profesionale, concursuri pe meserii, cei mai buni elevi vor fi premiati. 

A5. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca 

 

A5.1. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca 

 

Rolul activității constă  în creșterea motivației pentru învățarea unei meserii 

de către elevii din grupul țintă tinând cont că pentru a participa cu succes la 

concursurile profesionale ei trebuie să se pregătească din timp. 

 Au fost bugetate premii pentru participanți în vederea motivării acestora. În 

cadrul acestei activități se vor organiza 15 concursuri pe meserii, cu minim 

100 de participanți. Se vor acorda minim 40 de premii (la fiecare concurs se 

vor acorda mai multe premii I, II, III si Mentiune) Grupul tinta (200 de elevi) va 

fi selectat din cadrul urmatoarelor Licee: Liceul Tehnologic Matei Basarab 

Caracal,Liceul de Industrie Alimentara Craiova, Colegiul Național Economic 

Gheorghe Chitu Craiova, Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova,; 

pentru asigurarea unei bune colaborări, solicitantul a realizat acorduri de 

parteneriat cu acestea. 

 In plus expertii stagii de practică și experții grup țintă vor proveni din rândul 

cadrelor didactice ale celor 4 unități de învățămant pentru asigurarea 

prezenței elevilor la stagiile de practică și disciplina la locul de munca 

necesară pentru prevenirea oricăror accidente. In cadrul acestei activități se 
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vor realiza și vizite de studii, concurs de eseuri pe tema insertiei profesionale; 

de asemenea elevii din grupul tinta vor fi învățați  să realizeze un CV și să se 

prezinte la un interviu de angajare. 

 

În cadrul proiectului se organizează 15 competiții profesionale pentru 

elevii care participă  la stagiile de practică, primele 5 in anul scolar 2020-

2021, iar urmatoarele 10 in anul scolar  2021-2022. Cele 15 competitii 

ce vor fi organizate vor fi impartite in:  

➢ 14 Concursuri pe meserii si de tranzitie de la scoala la viata 

activa, separate pe fiecare  liceu in parte; 

➢ un concurs COMUN pentru elevii celor doua licee, unde pot 

participa toti elevii intrati in  operatiune – „Viitorul meu job – ce 

ma motiveaza” . 

 Organizarea competițiilor profesionale dorește să pună în evidenţă abilităţile 

practice ale  elevului absolvent al calificărilor profesionale de ,,Mecanic auto”, 

,,Tinichigiu vopsitor auto”  prin punerea în practică a competenţelor dobândite: să 

execute lucrări de întreţinere, verificare,  depanare, montare şi punere în funcţiune 

a mijloacelor de transport rutier, dar şi de a dovedi că  este ,,cel mai priceput 

practicant”, precum si din domeniile turism si alimentatie , industrie 

alimentara,s.a.,pentru calificarile profesionale de „Ospatar”;„Bucatar”; 

,,Tehnician în activități de comerț”;,,Tehnician analize produse alimentare”; 

,,Estetica și igiena corpului omenesc/ Coafor/ stilist”;,,Tehnician in 

gastronomie”,s.a. si a competentelor aferente. Abilităţile dezvoltate pe perioada 

derulării pregătirii  teoretice şi a stagiilor de pregătire practică vor aduce un aport 

deosebit la buna pregătire a  viitorului absolvent de învăţământ profesional și liceal, 

prin acumularea de noi informaţii şi  deprinderi specifice meseriei.  

 In contextul în care România este parte a Uniunii Europene este necesar să 

preluăm şi  mentalitatea europeană în ceea ce priveşte lucrul bine făcut. În spiritul 

acestei viziuni,  coordonatorii proiectului, consideră că este necesară promovarea 

elevilor care au reuşit să  combine competenţele cheie de comunicare, asigurarea 

calităţii, de dezvoltare personală în  scopul obţinerii performanţei individuale cu cele 

tehnice, care se referă la documentaţie, sisteme  de mentenanţă, utilizarea fluidelor 

în motoare, asamblarea elementelor mecanice şi instalaţiile  mijlocului de transport 

cat si alte competente obtinute pe parcursul studiilor teoretice si a experientei 

dobandite prin intermediul stagiilor de pregatire practica.  
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Concursul se adresează tuturor elevilor din grupul țintă care au 

participat la activitățile de  consiliere/activitati suport și la stagiile de 

pregătire practică.  

Grup ţintă pentru anul scolar 2020/2021 a fost reprezentat de :  

• elevii Liceului Tehnologic George Bibescu din clasele X, XI învăţământ 

profesional reprezentând generaţiile care vor activa pe piaţa muncii, în 

domeniul mecanic - Repararea masinilor, Repararea altor echipamente;   

• elevii Colegiului National Economic Gheorghe Chitu din clasele X,XI 

învăţământ profesional reprezentând generaţiile care vor activa pe piaţa 

muncii, în domeniul  Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 

Restaurante, Activitati de alimentatie  (catering) pentru evenimente, Alte 

activitati de alimentatie.  

Grupul ţintă al proiectului pentru anul scolar 2021/2022 a fost reprezentat 
de :  

• elevii Liceului Tehnologic Matei Basarab Caracal din clasa a XII-

a,invatamant liceal reprezentand generatiile care vor activa pe piata 

muncii,in domeniile tehnician in activitati de comert si coafor/stilist; 

      • elevii Liceului de industrie alimentara Craiova din clasa a XI-a, 
învăţământ profesional si clasa a XII-a,invatamant liceal, reprezentând 
generaţiile care vor activa pe piaţa muncii,in domeniile Turism și 
alimentație- calificarea profesională: tehnician în gastronomie-liceu, 
ospătar(chelner) vânzător în unități de alimentație-învațamânt 
profesional ; domeniul: industrie alimentară, calificarea profesională: 
tehnician analize produse alimentare si altele asemanatoare acestora.  

Obiective:  

• valorificarea cunoştinţelor tehnice;  

• cultivarea competenţelor de comunicare, de asigurare a calităţii, de 

dezvoltare personală  în scopul obţinerii performanţei ;  

• evidenţierea deprinderilor practice specifice pentru specializarile 

mecanic auto şi  tinichigiu vopsitor;  

• evidentierea deprinderilor practice specifice, pentru specializarile 

ospatar si bucatar; 

• valorificarea aptitudinilor de îndemânare în utilizarea  
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echipamentelor specifice meseriei; 

 • acumularea experienţei competitive şi asigurarea egalității de 

şanse .  

Organizarea concursurilor  

Președintele ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE CERCETARE IN 

LEADERSHIP, MANAGEMENT, MARKETING SI CULTURA 

ORGANIZATIONALA" va emite o decizie  prin care numește comisia de 

organizare a concursului, pentru fiecare din cele 15 concursuri pe  

meserii si de tranzitie de la scoala la viata activa.  

Comisia este formată din 5 membri, alesi dintre:  

• Manager proiect;  

• Experti grup țintă ; 

• Experti tranzitie de la scoala la viata activa;  

• Experti stagii practică ; 

• Tutori practică ; 

• Reprezentanti mediu privat/agent economic ; 

• Directori licee implicate/ alti profesori de specialitate relevanti 

pentru domeniul  concursului . 

Dintre acestia, expertul stagii practica, tutorele de practica si 

reprezentantul mediu privat/ agent  economic vor fi in comisia de 

evaluare a elevilor, care este o subcomisie a comisiei de  organizare.  

 
Comisia de organizare a concursului are următoarele atribuții: 
  

1. Stabilește perioada de organizare a concursului, de regulă în 

ultima decadă sau după  încheierea stagiilor de practică, în urma 

consultării cu operatorii economici; 

 2. Stabilește locul de desfășurare a concursului, la agentul 

economic sau în atelierele școală,  în funcție de spațiu și dotările 

existente ; 

3. Informează elevii din grupul țintă despre data și condițiile de 

participare la concurs; 

 4. Asigură logistica necesară desfășurării concursului în 

condiții optime ; 

5. Primește cererile de înscriere la concurs și întocmește tabelele cu 
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participanți pentru  fiecare calificare;  

6. Întocmește graficul de desfășurare a probelor și repartizează elevii;  

7. Elaborează subiectele pentru proba practică, cu cerințe clare ; 

8. Afișază baremul de evaluare ; 

  9. Evaluează concurenții conform baremului de evaluare ; 

10. Întocmește clasamentul final pentru fiecare calificare pe baza 

punctajului final obținut de  fiecare concurent;  

11. Afișază listele cu rezultatele finale;  

12. Completează diplomele pentru premiile I, II, III și mențiune ; 

13. Organizează festivitatea de premiere și acordă diplomele și premiile;  

14. Rezultatele concursului vor fi afișate la avizier și postate 
pe site-ul proiectului.  

 Înscrierea participanților  

Înscrierea elevilor la concurs se face individual pe bază de cerere 

scrisă, cu respectarea  termenelor comunicate şi condiţiilor stabilite în 

prezenta metodologie .  

În cerere se va preciza și centrul de practică unde elevul a realizat 

stagiul de practică,  activitățile desfășurate la centrul de practică pe 

perioada stagiului de practică, în conformitate cu  specializarea pentru 

care se pregătește elevul, precum și dacă a participat la activitățile de  

consiliere/activitati suport în cadrul proiectului.  

La sosirea la proba de concurs, elevul/parintele isi exprimă 

acordul/dezacordul pentru  folosirea imaginii elevului în materiale de 

popularizare/diseminare a proiectului in tabelul  corespunzator (anexa 

nr.5).   

Conținutul concursurilor pe meserii  

Pentru anul scolar 2020/2021 ,concursurile au fost organizate  astfel:  

1. Concurs pe meserii – mecanic auto  

2. Concurs pe meserii - tinichigiu vopsitor auto  

3. Concurs pe meserii - Ospatar  

4. Concurs pe meserii – Bucatar  

5. Concurs comun ambelor licee “Viitorul meu job – ce ma motiveaza”  

6. Concursuri de tranzitie de la scoala la viata activa. 

 

Pentru anul scolar 2021/2022,concursurile vor fi organizate astfel :  

1. Concurs pe meserii -  Ospatar . 
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2. Concurs pe meserii – Tehnician in gastronomie.  

3.Concurs pe meserii –  Coafor/stilist. 

4.Concurs pe meserii –  Tehnician in activitati de comert. 

5.Concurs pe meserii –  Tehnician in analize produse alimentare. 

 

Concursurile pe meserii presupun susținerea unor probe practice din 

programa specifică fiecărei  calificări, detaliate in Anexele 1 – 5. 

 
In anul scolar 2020-2021,au fost organizate cinci concursuri pe meserii. 

In anul scolar 2020/2021 la cele cinci concursuri scolare organizate  a 

participat  un numar de 49 elevi  si au fost acordate 65 premii. 

 In anul scolar 2021/2022 vor fi organizate  zece concursuri pe  

meserii,conform precizarilor din cererea de finantare.  

Premierea  

➢ Cele 14 Concursuri pe meserii si de tranzitie de la scoala la viata 

activa prevazute in cererea de finantare ( in anul scolar 

2020/2021 au fost organizate  4 concursuri pe meserii), mai 

putin cele patru care s-au desfasurat deja deci 10 concursuri pe 

meserii ce se vor  desfasura separat pe fiecare liceu in parte,in 

anul scolar 2021/2022, vor fi premiate astfel:   

 PREMIUL I  – se va acorda un singur premiu in valoare de 860 de lei ; 

 PREMIUL II – se vor acorda 2 premii in valoare fiecare de cate 600 de lei ; 

 PREMIUL III – se vor acorda 3 premii in valoare fiecare de cate 500 de lei ; 

 MENTIUNE  -- se vor acorda 8 mentiuni in valoare fiecare de cate 200 de  lei.  

➢ Concursul comun, “Viitorul meu job – ce ma motiveaza”-concurs 

incheiat (concurs organizat in anul scolar 2020/2021)s-a  

desfasurat cu participarea  elevilor de la ambele licee 

partenere(Liceul George Bibescu Craiova si Liceul Gheorghe 

Chitu Craiova), iar premiile  acordate elevilor participanti in baza 

precizarilor din Cererea de finantare (conform Metodologiei 

acordare premii existente la momentul respectiv) au fost atribuite  

astfel:  

✓ PREMIUL I –  2 premii in valoare fiecare de cate 630 

de lei; 

 ✓ PREMIUL II –  4 premii in valoare fiecare de cate 
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400 de lei; 

 ✓ PREMIUL III –  6 premii in valoare fiecare de cate 

250 de lei; 

 ✓ MENTIUNE -  8 mentiuni in valoare fiecare de cate 

100 de  lei.  

 

Precizare: pentru concursul comun, “Viitorul meu job – ce ma 

motiveaza”, evaluarea eseurilor  a fost realizata pe fiecare liceu in 

parte(conform Metodologie_acordare premii), iar premiile anterior 

mentionate au fost distribuite dupa cum  urmeaza:  

 

Premiul  Numar total  CNE Gh. Chitu  LT G. Bibescu 

I  2  1  1 

II  4  2  2 

III  6  3  3 

mentiune  8  4  4 

 

 

Premierea va fi realizata de un reprezentant al ASOCIATIEI 

"SOCIETATEA DE CERCETARE  IN LEADERSHIP, MANAGEMENT, 

MARKETING SI CULTURA ORGANIZATIONALA"  si va consta intr-o 

diploma si un premiu in bani, ce vor fi virati pe un card al elevului sau  

reprezentantului sau legal, avand ca sursa proiectul „Competitivi pentru 

secolul XXI”,  POCU/633/6/14/ 132945(premierea elevilor participanti la 

concursurile organizate in anul scolar 2020/2021,a fost realizata si 

premiile au fost achitate prin virament bancar pe numele fiecarui elev 

participant- declarat castigator al concursului).  

Rezultate așteptate  

Elevii sunt interesaţi de acţiunile derulate prin proiect şi înţeleg, 

participând efectiv, că  pot identifica experienţe de succes care 

contribuie la găsirea unor soluţii corespunzătoare pentru  a lucra în 

condiţii de securitate în muncă .  

 Pe lângă motivaţia intrinsecă, există şi una extrinsecă astfel inacat, 

elevii îşi pot exprima dorinţa de  a-şi pune în valoare capacităţile pentru 
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derularea cu succes şi a acţiunilor viitoare.    

Activităţile propuse sunt în concordanţă cu obiectivele, ceea ce 

facilitează realizarea lor şi  stimulează comportamentul participativ al 

elevilor, capacitatea acestora de a se angaja în acţiuni,  de a 

interacţiona la nivelul grupurilor (din şcoală şi din afara şcolii). 

 
 

Rezultatele acestui proiect se vor concretiza atât material dar, mai ales 

în progresele înregistrate  în planul formării personalităţii elevilor sub 

diferite aspecte, concret în dezvoltarea unui  comportament conştient şi 

responsabil in vederea trecerii de la mediul educațional la piața  muncii. 

 

NOTA: 

Elevii care,din diferite motive,nu au depus in termenul solicitat,Actul de 

identitate si  Extrasul de cont cu IBAN-ul personal,vor fi descalificati, 

indiferent de rezultatele obtinute in timpul concursului. 
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Anexa 1 Cerere de inscriere la concurs pentru elevii majori  

C E R E R E  

pentru înscriere la concursul  

organizat in cadrul proiectului ,,Competitivi pentru secolul XXI”  

Subsemnatul (a) _________________________________________ cu domiciliul în 

localitatea  ___________________str. ______________________ nr. _____ ap. ___ judeţul  

_______________, telefon ______________, mobil ______________posesor al C.I./B.I. 

seria  _____ nr. ______________ eliberat de _________________________ la data de  

____________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat in anul 

scolar   

□ 2020-2021  

□ 2021-2022  

Doresc sa ma inscriu la  

□ Concurs pe meserii – Tehnician in activitati de comert.  

□ Concurs pe meserii - Tehnician in  analize produse alimentare. 

□ Concurs pe meserii – Ospatar/chelner.  

□ Concurs pe meserii – Tehnician in gastronomie . 

□ Concurs pe meserii – Coafor/stilist. 

             

Menţionez că sunt elev (a) la ________________________________________  

_________________________________ (unitatea scolara) cu specializare în domeniul  

_____________________.   

Am desfasurat practica in centrul de practica _________________________, unde am 
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realizat  urmatoarele activitati: 

 ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

Mi-am exprimat acordul/dezacordul pentru folosirea imaginii mele în materiale de  

popularizare/diseminare a proiectului in tabelul corespunzator.  

Semnătura, Data: _____________________ 
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Anexa 2 Cerere de inscriere la concurs pentru elevii minori  

C E R E R E  

pentru înscriere la concursul  

organizat in cadrul proiectului ,,Competitivi pentru secolul XXI”  

Subsemnatul (a) _________________________________________ cu domiciliul în localitatea  

___________________str. ______________________ nr. _____ ap. ___ judeţul _______________,  telefon 

______________, mobil ______________posesor al C.I./B.I. seria _____ nr. ______________ eliberat de 

_________________________ la data de ____________________, vă rog să aprobaţi  înscrierea la concursul 

organizat in anul scolar :  

□ 2020-2021  

□ 2021-2022  

a fiului/fiicei mele ____________________________________, cu domiciliul în localitatea  

___________________str. ______________________ nr. _____ ap. ___ judeţul 

_______________,  telefon ______________, mobil ______________posesor al C.I./B.I. seria 

_____ nr. ______________  eliberat de _________________________ la data de 

____________________.  

Doresc sa inscriu pe fiul/ fiica mea la  

□ Concurs pe meserii – Tehnician in activitati de comert.  

□ Concurs pe meserii - Tehnician in  analize produse alimentare. 

□ Concurs pe meserii – Ospatar/chelner.  

□ Concurs pe meserii – Tehnician in gastronomie . 

□ Concurs pe meserii – Coafor/stilist. 

Menţionez că este elev (a) la ________________________________________  

_________________________________ (unitatea scolara) cu specializare în domeniul  

___________________________________________________________________________.   

A desfasurat practica in centrul de practica _________________________, unde a realizat 

urmatoarele  activitati: ___________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

Mi-am exprimat acordul/dezacordul pentru folosirea imaginii elevului în materiale de  

popularizare/diseminare a proiectului in tabelul corespunzator.  

Semnătura parintelui/tutorelui legal,  

Data: _____________________ 
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Anexa 3   

Tabel centralizator cu elevii inscrisi la concursul 

_____________________________ organizat in cadrul proiectului 

„Competitivi pentru secolul XXI”  

Specializarea _______________________  

Clasa _________________  

Nr.   

crt 

Nume si  

prenume 

Cerere   

completa   

(DA/NU) 

A participat la  

stagii de 

practica  

(DA/NU) 

A participat la  

activitati de  

consiliere/activita

ti suport   

(DA/NU) 

Data inscrierii 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

 

 

Semnatura,  

Expert grup tinta,  

_____________________ 
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Anexa 4   

Borderoul de notare a elevilor inscrisi si prezentati la concursul „Competitivi 

pentru  secolul XXI”  

Specializarea ___________________________________________________  

Clasa _________________ 

Nr.   

crt 

Nume si prenume  Nota   

evaluator 1 

Nota   

evaluator 2 

Nota   

evaluator 3 

Nota   

finala 

1.      

2.      

3.      

 

 

Nume membru comisie  Functie  Semnatura 

 Expert grup țintă  

 Expert tranzitie de la scoala la viata  

activa 

 

 Expert stagii practică  
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 Tutore practică  

 Reprezentant mediu privat/agent  

economic 
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Anexa 5   

Declaratie de consimtamant si acord pentru cesionarea dreptului de utilizare a 

imaginii, Scoala: 

_________________________________________________________________ 

Data:  

Nr.   

Crt. 

Elev  

Nume si prenume 

Clasa  Parinte/tutore/reprezentant  

legal – daca este cazul  

Nume si prenume 

De acord cu  

cele de mai 

jos. DA/NU  

Semnatura 

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

Declar ca am citit cuvant cu cuvant acest act al carui continut si consecinte juridice 

le-am  inteles, cele cuprinse in acest act reprezinta vointa mea, drept pentru care semnez in 

tabel.  

Prin prezenta imi exprim in mod ferm consimtamantul cu privire la:  

- Preluarea imaginii fotografice a elevului cu ocazia participarii la concursul din 

cadrul  proiectului „Competitivi pentru secolul XXI”.  

- prelucrarea datelor mele personale (parinte) furnizate prin prezenta (respectiv, 

nume,  prenume si semnatura) sau prelucrarea datelor personale ale elevului 

(respectiv, nume  si prenume, furnizate prin prezenta si imaginea sa captata prin 

mijloace fotografice),  conform Regulamentului (UE) 16/679 (in continuare, 

„Regulamentul”) privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal  și libera circulație a acestor date si 

conform informarii verbale facute de ASOCIATIA  "SOCIETATEA DE 
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CERCETARE IN LEADERSHIP, MANAGEMENT, MARKETING SI 

CULTURA ORGANIZATIONALA" si  ______________________________ 

(nume unitatea scolara).   

Accentuez faptul ca exprimarea consimtamantului se refera, in ceea ce ma priveste, la datele  

personale reprezentate de nume, prenume si semnatura, iar in ceea ce il priveste pe minor, 

la  datele sale (nume si prenume) si la imaginea sa captata prin mijloace fotografice cu ocazia  

participarii la concursul pe meserii „Competitivi pentru secolul XXI”, iar scopul prelucrarii  

acestor date este:   

- pentru datele mele, stocarea prezentei declaratii pentru a face dovada existentei  

consimtamantului in conditiile art. 7 alin. (1) din Regulament. Stocarea datelor 

se va  face pentru o durata care nu va depasi 3 ani de la data prezentei;  

- pentru datele minorului, incluziv imaginea foto, publicarea in presa interna (pe 

teritoriul Romaniei), atat in varianta online cat si offline, a pozei efectuate cu 

ocazia  participarii la concursul pe meserii „Competitivi pentru secolul XXI”. In 

ceea ce  priveste numele si prenumele minorului, furnizate prin prezenta, scopul 

prelucrarii este stocarea prezentei declaratii pentru a face dovada existentei 

consimtamantului in  conditiile art. 7 alin. (1) din Regulament. Stocarea datelor 

se va face pentru o durata  care nu va depasi 3 ani de la data prezentei. De 

asemenea, declar ca sunt de acord in mod expres si neechivoc ca:  

- ASOCIATIA "SOCIETATEA DE CERCETARE IN  

LEADERSHIP,MANAGEMENT,MARKETING SI CULTURA  

ORGANIZATIONALA" sa utilizeze imaginea minorului, preluata si prelucrata 

prin  intermediul fotografiilor in scopurile mentionate mai sus, cu titlu gratuit, 

fara nicio  restrictie si/sau remuneratie/compensatie/contraprestatie de orice fel; 

- De la data crearii sale, materialul fotografic va fi transferat, fara nicio restrictie sau  

ingradire, in proprietatea ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE CERCETARE IN  

LEADERSHIP, MANAGEMENT, MARKETING SI CULTURA  

ORGANIZATIONALA". Aceleasi conditii sunt aplicabile si cu privire la 

transferul  proprietatii asupra imaginilor create cu respectivul material;  

- Drepturile de utilizare transmise catre ASOCIATIA "SOCIETATEA DE  

CERCETARE IN LEADERSHIP, MANAGEMENT, MARKETING SI 

CULTURA  ORGANIZATIONALA", in conditiile de mai sus includ dreptul de 

a adapta  materialul fotografic (sub forma de profile, in montaje, sau intr-o forma 

fotografica  schimbata, color sau alb-negru) si de a reproduce materialul 

fotografic in presa  interna (online si offline), in scopuri publicitare, de 

promovare a Concursului pe  meserii Competitivi pentru secolul XXI. In cazul 

adaptarii materialului fotografic,  ASOCIATIA "SOCIETATEA DE 

CERCETARE IN LEADERSHIP, MANAGEMENT, MARKETING SI 

CULTURA ORGANIZATIONALA" se  angajeaza sa nu aduca nicio atingere 

dreptului personal la imagine, astfel cum este  stipulat la art. 58, art. 73 – 77 din 
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Codul Civil roman;  

- Cesionarea, cu titlu gratuit, catre ASOCIATIA "SOCIETATEA DE CERCETARE 

IN  LEADERSHIP, MANAGEMENT, MARKETING SI CULTURA  

ORGANIZATIONALA" a drepturilor de utilizare a imaginii, prevazute in 

prezentul  acord, sa se faca pe o perioada care nu va depasi data de 31.12.2023, 

pe teritoriul  Romaniei.  

Imi rezerv dreptul ca oricand, pe parcursul duratei prezentului acord, sa imi retrag 

consimtamantul si acordul exprimate, in scris, prin transmiterea unei notificari la 

adresa de e mail office@competitivixxi.ro. Retragerea consimtamantului si 

acordului nu vor afecta in niciun  mod prelucrarile si actiunile derulate anterior 

retragerii. 
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