
Investeşte în  oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi societăţii bazate pe cunoaştere 

Domeniul major de intervenţie 1.1: Acces la educaţie şi formare 

profesională iniţială de calitate 

Titlul proiectului: Acces la educaţie de calitate şi competenţe cheie 

pentru elevii din grupurile dezavantajate 

Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/30148 
 

 

Beneficiar: Grupul Şcolar “Matei Basarab” Craiova 



 

PROIECT POSDRU/17/1.1/G/30148  

 Acces la educaţie de calitate şi competenţe 

cheie pentru elevii din grupurile dezavantajate 
  

Parteneri: 

Grupul Şcolar “Traian Vuia” Craiova 

Grupul Şcolar Transporturi Auto Craiova 

Beneficiar:  

Grupul Şcolar “Matei Basarab” Craiova 
 

Masa rotundă – Promovarea rezultatelor intermediare în cadrul proiectului 
POSDRU/17/1.1/G/30148 în perioada 03.01.2011 – 31.12.2011 



 

 

 

Obiectivul general:  
Cresterea nivelului de educatie şi pregatire profesionala 

pentru 180 de elevi din invatamantul liceal, profesional si 

tehnic doljan, dezavantajati de situatia materiala precara, 

prin promovarea culturii antreprenoriale si prin certifcarea 

achizitiilor de competente profesionale cheie in utilizarea 

computerului. 

 

Scopul: 
Facilitarea tranzitiei si accesul elevilor pe piata 
muncii, urmarindu-se crearea unei baze pentru 
invatarea pe tot parcursul vietii. 
Masa rotundă – Promovarea rezultatelor intermediare în cadrul proiectului POSDRU/17/1.1/G/30148 în 

perioada 03.01.2011 – 31.12.2011 

 



 

Grup Ţintă: 
180 de elevi de la Grupul Şcolar “Matei Basarab” Craiova, Grupul Şcolar 

“Traian Vuia” Craiova şi Grupul Şcolar Transporturi Auto Craiova care au 

venit net pe membru de familie cel mult 500 lei. 

 

În primul an de proiect au fost selecţionaţi 90 de elevi de la cele trei unităţi 

şcolare, elevi care au participat la următoarele cursuri desfăşurate în 

primul an de implementare 03.01.2011 – 31.12.2011: 
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ECDL - este un curs care are ca scop obţinerea Permisului European de 

Conducere a Computerului: mai - noiembrie 

 

„Vreau sa am o cariera” - este un curs care are  ca scop orientarea si 

consilierea în carieră a elevilor, prin aplicatii care vor conţine tehnici de căutare 

a unui loc de muncă: mai 

 

 

 “Promovarea antrprenoriatului în rândul tinerilor” - este un curs care are 

ca scop dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi de cetăţenie activă pentru 

cursanţi, prin activităţi extracurriculare având caracter aplicativ, care să 

furnizeze instrumentele de bază pentru iniţierea  unor activităţi având caracter 

antreprenorial la momentul inserţiei pe piaţa muncii: decembrie 
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1. Achiziţii 
S-au derulat următoarele achiziţii: 

1.servicii expert contabil, 2.consultanţă juridică, 3.audit financiar  

4.servicii certificare ECDL 

5.achiziţia de mobilier pentru dotarea sălilor de curs şi a echipei de 

management 

6.Achizitionarea de cărţi, reviste de specialitate (Suporturi de curs ECDL 

pentru elevi”)  

7.„Servicii de Internet – Creare, întreţinere şi actualizare site web”  

8.„Router wireless şi echipament reţea wireless – placă pci”  

9.„Servicii de tipărire şi de livrare – Materiale publicitare”  

10.„Calculatoare” 

11.„Copiator şi cameră video” 

12.„Servicii de publicitate mass-media, presa scrisă” 

13.„Videoproiector, imprimante şi ecran proiecţie”   

14.“Laptop şi aparate de aer condiţionat” 

15.„Consumabile şi rechizite de birou, cartuşe şi tonere” 
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Realizări atinse în perioada  

03.01.2011 – 31.12.2011  
  

 

Prin proiect s-au achiziţionat: 

• Echipamente: 16 calculatoare, 1 laptop, 2 imprimante, 1 copiator, 1 

videoproiector,1 reţea wireless,1 ecran de proiectie, 2 aparate de  climatizare, 1 

camera video 

• Mobilier: 15 mese calculator, 20 scaune, 2 birouri, 2 dulapuri 

• materiale pentru promovarea proiectului: pliante (600 - 300), afişe (30), 

bannere(3), anunţuri in presa (3 apariţii) 

• site-ul web al proiectului: www.mbasarab-aec.ro 

• Taxa card aptitudini, cardurile pentru cursanţi – 90 de carduri,Taxa eliberare 

certificat, Taxe evaluare 

• 90 de suporturi de curs pentru elevi 

• consumabile si rechizite de birou si consumabile specifice pentru activitatea de 

practica 

• servicii de: expert contabil, jurist, audit  

  

http://www.mbasarab-aec.ro/
http://www.mbasarab-aec.ro/
http://www.mbasarab-aec.ro/


 

 

 Realizări atinse în perioada  

03.01.2011 – 31.12.2011  
  

 
2. Realizarea site-ului web 

2.1. S-a achiziţiont un domeniu.ro 

2.2. S-a stabilit structura site-ului 

2.3. S-a realizat sit-ul şi a fost întreţinut pe tot parcursul 

primului an de proiect 

 

www.mbasarab-aec.ro 
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 Realizări atinse în perioada  

03.01.2011 – 31.12.2011  
  

 3. Informare si publicitate 
3.1. Au fost realizate materialele informative (pliante, afise, bannere) - prin 

intermediul carora s-a făcut promovarea proiectului  

• - 1 campanie de informare a elevilor la partenerul Gr. Sc Traian Vuia  

• - 1 campanie de informare a elevilor la partenerul Gr.Sc. Transporturi Auto  

• - 1campanie de informare a elevilor la Grupul Şcolar “Matei Basarab” 

3.2. Anunturi de presa – au fost transmise in presa scrisa pentru a informa 
publicul larg despre Conferinţa privind stadiul de implementare a 
proiectului, despre rezultatele privind primul an de implementare, despre 
Masa rotundă -importanta si necesitatea desfasurarii unor astfel de 
proiecte  

3.3. Organizare şi desfăşurare: 

- Conferinţa privind stadiul de implementare a proiectului – 19 iulie 2011  

- Masa rotundă – Promovarea rezultatelor intermediare – 31 ianuarie 2012 

3.4. Site-ul web – www.mbasarab-aec.ro  contine informatii despre proiect, 
parteneri si cursanti  

 

http://www.mbasarab-aec.ro/
http://www.mbasarab-aec.ro/
http://www.mbasarab-aec.ro/


 

 

 Realizări atinse în perioada  

03.01.2011 – 31.12.2011  
  

 4. Selectarea cursantilor 

4.1. S-au realizat fisele de inscriere - S-au intocmit 90 dosare cu 

documentele elevilor (declaraţii elevilor,  declaraţii de angajament a elevilor,  

fişe de înregistrare a grupului ţintă) şi documente solicitate de către ECDL 

Romania (fişa de inscriere + copie buletin+adev elev) 

4.2. Au fost selectaţi 90 de elevi care au fost implicati in procesul de instruire: 

54 elevi de la GS “Matei Basarab”, 18 elevi de la Grupul Şcolar “Traian 

Vuia” şi 18 elevi de la Grupul Şcolar de Transporturi Auto   

4.3. Au fost puse la dispoziţia persoanelor selectate a informaţiilor referitoare 

la locul, data si ora de desfăşurare a începerii cursului (prin campaniile 

de informare şi prin şedinţele desfăşurate la nivelul catedrelor de 

informatică din licee). 

4.4. S-a realizat înscrierea cursanţilor in aplicaţia ECDL   



 

 

 Realizări atinse în perioada  

03.01.2011 – 31.12.2011  
  

 5. Pregătirea spaţiului de desfăşurare curs 

 
 5.1. Au fost reamenajate sălile de curs – s-a zugrăvit, igienizat şi s-a 

pus parchet 

 

 5.2. S-a dotat cu echipamente spaţiul – s-a aranjat mobilierul si s-a 

realizat reţeaua, s-au montat calculatoarele, s-au instalat softurile si 

celelalte echipamente 

 



 

 

 Realizări atinse în perioada  

03.01.2011 – 31.12.2011  
  

 

  
6. Derularea cursurilor  - au avut loc următoarele cursuri: 

 6.1. Derularea cursului de orientare si consiliere in cariera: 

„Vreau sa am o cariera” – mai 2011 

 6.2. Derularea cursului ECDL – mai – noiembrie 2011 

 6.3. Derularea cursului de antreprenoriat: “Promovarea 

antreprenoriatului in randul tinerilor” – decembrie 2011  



 

 

 Realizări atinse în perioada  

03.01.2011 – 31.12.2011  
  

 
7. Managementul proiectului 

– s-au întocmit 10 Contracte Individuale de Muncă pentru echipa de management 

– 10 fişe post pentru fiecare membru din echipa de implementare 

– s-au întocmit 6 Contracte Individuale de Muncă pentru personalul administrativ 

– 6 fişe post pentru personalul administrativ 

– şedinţe curente de lucru şi minute, ale echipei de management a proiectului după cum 
urmează: 16 minute şi 14 şedinţe de lucru (rezultă 14 procese verbale) 

– 121 sarcini lunare  

– s-au emis 6 decizii  

– 12 Planuri de implementare şi calendare lunare ale activităţilor (ianuarie-decembrie)  

– s-au elaborat 5 proceduri de lucru 

– 4 fişe de monitorizare, control şi evaluare trimestrială 

– 2 rapoarte privind “Evaluarea stadiului în care se află activităţile faţă de planificarea 
existentă şi evaluarea rezultatelor activităţilor - Perioada 03.01.-02.07.2011” şi 02.07.2011-
31.12.2011 (semestrial) 

– rapoarte lunare de activitate (132 de rapoarte) 

– 2 şedinţe de evaluare semestrială 

– 1 Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare 

– activităţi financiar contabile 

– 1 cerere de prefinanţare Nr. 1 

– 1 cerere de rambursare Nr. 1 



 

 

 Realizări atinse în perioada  

03.01.2011 – 31.12.2011  
  

 
8. Evaluare externa (audit) 

 

– S-a  realizat o examinare metodica pentru a 

determina daca situatiile financiare sunt complete si 

intocmite cu acuratete, iar operatiile economice s-au 

efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare.  

– 1 raport de constatări actuale – audit extern  
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Echipa de implementare a proiectului: 
 Echipa de management: 

  Mihaela Carmen Popa – manager proiect 

     Doina Elena Popa – asistent manager 

        Lidia Şoşu – responsabil financiar 

                          Doina Preda – responsabil instruire 

               Valeria Chiţu – ofiţer promovare - diseminare 

                     Andrei Popa – jurist 

                         Radu Bălună – expert contabil 

                               Viorica Popa – expert audit 

 Instructori: 

  Ileana Vijulie - instructor ECDL  

     Costela Pătraşcu - instructor ECDL  

       Alina Iancu - instructor  

           Adriana Stoica - instructor  

               Monica Popescu - instructor  

 

                   Masa rotundă – Promovarea rezultatelor intermediare în cadrul  

               proiectului POSDRU/17/1.1/G/30148 în perioada 03.01.2011 – 31.12.2011 



 

 

 
Investeşte în  oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere 

Domeniul major de intervenţie 1.1: Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 

Titlul proiectului: Acces la educaţie de calitate şi competenţe cheie pentru elevii din grupurile dezavantajate 

Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/30148  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulţumim! 
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Mihaela Carmen Popa - manager proiect 


