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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 
Anul I 

 

1. Achiziţii 

 Realizarea documentatiei pentru procedurile de achizitie 

 Derularea procedurii de achizitie.   

 

Prin proiect se vor achizitiona: 

- 16 calculatoare,1 laptop, 2 imprimante,1 copiatoar,1 videoproiector,1 retea wireless,1 ecran de 

proiectie, 2 aparate de  climatizare, 1 camera video, 1 flipchart, 15 mese calculator, 20 scaune, 2 

birouri, 2 dulapuri 

- materiale pentru promovarea proiectului: pliante (600), afise (30), bannere (3), anunturi in presa 

(15 aparitii) 

- site-ul web al proiectului 

- cardurile pentru cursanti 

- Taxa card aptitudini, Taxa eliberare certificat, Taxe evaluare 

- suporturile de curs pentru elevi si alte carti si reviste de specialitate, carti, reviste de specialitate 

- consumabile si rechizite de birou si consumabile specifice pentru activitatea de practica 

- servicii de expert contabil, jurist, audit 

  

Resurse: Oferte de la furnizori, contractele de achizitie 

Resurse umane. Implicare: Solicitant 100% 

 

2. Realizarea site web 

 Achizitionarea un domeniu.ro 

 

 Stabilirea structurii site-ului 

 

 Realizarea si intretinerea pe tot parcursul proiectului 

 

 Întretinerea site-ului dupa terminarea proiectului de catre beneficiar  
 

Resurse materiale: echipamente IT, internet, materiale informative 
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Resurse umane. Implicare: Solicitant 100% 

 

3. Informare si publicitate 
Mijloacele folosite pentru promovarea proiectului sunt:  

 

3.1. Materialele informative (pliante, afise, bannere) - prin intermediul carora se va face 

promovarea proiectului  

 

3.2. Anunturi de presa - vor fi transmise in presa scrisa pentru a informa publicul larg despre 

inceperea cursurilor si despre importanta si necesitatea desfasurarii unor astfel de proiecte  

 

3.3. Masa rotunda cu participarea elevilor si angajatorilor 

Tema: Promovarea principiului sanselor egale si respectului pentru diversitate in educatie, inclusiv 

prin implicarea activa a elevilor in astfel de activitati, precum şi in actiuni de tip voluntariat pentru 

promovarea cetateniei active  

 

3.4. Site-ul web – va contine informatii despre proiect, parteneri si cursanti  

3.5. Conferinta de incheiere a proiectului  

Scopul: Mediatizarea activitatilor, la care vor participa reprezentanti din învatamantul doljean, carora 

li se vor prezenta beneficiile proiectului, oferindu-se un exempu de buna practica ce va duce la 

constientizarea celor prezenti de importanta dobandirii si recunoasterii abilitatilor si competentelor 

elevilor defavorizati si de importanta accesarii fondurilor europene  

 

Resurse materiale: echipamente IT, internet, materiale informative 

Resurse umane. Implicare: Solicitant 60%, P1 20%, P2 20%   

 

4. Selectarea cursantilor 

 Realizarea fiselor de inscriere 

 Selectarea elevilor care vor fi implicati in procesul de instruire  

Se va face in functie de conditiile sociale ale acestora, nivelul actual al pregatirii acestora si de 

aptitudinile lor. Se va tine seama de egalitatea de sanse. 
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 Punerea la dispozitie persoanelor selectate a informatiilor referitoare la locul, 

data si ora de desfasurare a inceperii cursului. 

 

 Înscrierea cursantilor in aplicatia ECDL  

Resurse materiale: echipamente IT, internet, materiale informative 

Resurse umane. Implicare: Solicitant 60%, P1 20%, P2 20% 

 

5. Pregatirea spatiului de desfasurare curs 

 Reamenajarea salilor de curs - se va zugravi, igieniza si se va curata pardoseala 

 Dotarea cu echipamente a spatiului - se vor aranja mobilierul si va fi realizata reteaua, 

montate calculatoarele, instalate softurile si celelalte echipamente  

 

Resurse: echipamente. IT, internet, materiale informative 

Resurse umane. Implicare: Solicitant 100% 

 

6. Derularea cursurilor   

 Derularea cursului de orientare si consiliere in cariera: „Vreau sa am o cariera”  

Scop: orientarea si consilierea in cariera pentru 180 de elevi, prin aplicatii care vor contine tehnici de 

cautarea unui loc de munca.  

Durata:10 ore/grupa de cursanti  

Grupa de cursanti este de: 15 elevi 

 

 Derularea cursului ECDL  

Durata programului de formare, exprimata in ore de pregatire teoretica si practica, pentru care se va 

elibera Permisul European de Conducere a Computerului, va fi de 210 ore de ore din care pe fiecare 

modul 30 ore, 7 module pe curs.  

Programare per modul: 12 ore curs, 11 ore elaborare materiale curs si subiecte pentru simulare, 2 ore 

de simulare, 5 ore de evaluare simulare cursanti  

Derularea unui curs se face: 

 Cu 15 elevi pe grupa, astfel se vor crea 12 grupe de curs.  

 Un curs va fi predat doar de un instructor.  

 Fiecare participant la programul de formare profesionala are acces individual la manualul ECDL. 
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 Pe parcursul activitatilor aplicative vor fi puse la dispozitia participantilor la programul de formare 

profesionala alte materiale de tipul: materiale documentare, bibliografie ce vizeaza domeniul IT, link-

uri cu site-uri de specialitate.  

Cursurile vor avea loc in spatii dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tabla, flipchart, 

calculatoare, videoproiector si cu materiale demonstrative conform programei de pregatire.  

Curricula cursurilor va cuprinde 7 module, structurate astfel:  

 M1: Concepte de baza ale tehnologiei infirmatiei  

 M2: Utilizarea computerului si organizarea fisierelor - Windows  

 M3: Procesoare de text - Word  

 M4: Calcul tabelar - Excel  

 M5: Baze de date - Access  

 M6: Prezentari - PowerPoint  

 M7: Informatie si comunicare – Internet si e-mail  

 

Evaluarea testelor finale/modul este realizata de un evaluator extern al ECDL Romania 

Certificarea este facuta prin obtinerea certificatului ECDL. 

 

 Derularea cursului de antreprenoriat: “Promovarea antrprenoriatului in 

randul tinerilor”  
Scop: dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si de cetatenie activa pentru 180 de elevi, prin activitati 

extracurriculare cu caracter aplicativ, care sa furnizeze instrumentele de baza pentru initierea a unor 

activitati cu caracter antreprenorial la momentul insertiei pe piata muncii.  

Durata: 10 ore/grupa de cursanti  

Grupa de cursanti este de: 15 elevi  

 

Resurse materiale: echipamente, suport de curs, sali de curs, curricula, teste 

Resurse umane. Implicare: Solicitant 60%, P1 20%, P2 20% 

 

7. Managementul proiectului 

 Realizarea monitorizarii si controlului  
 

Pe tot parcursul proiectului cu scopul realizarii obiectivelor propuse 

 

 Vizibilitatea proiectului  
 

Se va desfasura o conferinta de diseminare a rezultatelor obtinute prin proiect la care vor participa    

reprezentanti ai mediului educational 
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 Evaluarea stadiului in care se afla activitatile fata de planificarea existenta, evaluarea 

rezultatelor activitatilor in vederea luarii eventualelor decizii cu privire la 

adaptari/modificari ale planificarii initiale 

 

 Verificarea alocarii resurselor 

 

 Întocmirea si inaintarea rapoartelor intermediare si finale catre AM  
 

Resurse materiale: echipamente IT, materiale informative 

Resurse umane. Implicare: Solicitant 80%, P1 =0%, P2 10% 

 

8. Evaluare externa (audit) 

 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.  

 

Resurse materiale: documente financiare 

Resurse umane. Implicare: Solicitant 100% 

 

 

 

 

 


