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• Perioada de implementare: octombrie 2018 - august 2020

• Grup țintă: 20 de elevi din clasele a XI-a Școală profesională 

• Calificarea: mecanic auto -10

• Calificarea: tinichigiu vopsitor auto -10

• Participanti in proiect (octombrie 2018 - iulie 2020): 20 elevi

- 10 elevi de la calificarea mecanic auto și 10 elevi de la calificarea tinichigiu vopsitor auto



Activitati desfășurate in perioada octombrie 2018 - iunie 2020:

 Selectarea grupului țintă

 6 contracte de instruire practică incheiate cu agenții economici parteneri pentru efectuarea 

stagiilor de practică:

- SC BRAS SRL (11), 

- SC ARB TREND CAR SERVICE SRL (3), 

- SC ECHO CAR TRADING SRL (1), 

- SC AUTOALEX SRL (2),

- SC SERVICE AUTO STOP  SRL (1), 

- SC STADI COMP SRL (2).



 4 saptamâni de stagii de instruire practică efectuate de 20 elevi la 6 agenți economici parteneri în perioada 08-

19.04.2019, 6-17.05.2019,27-31.01.2020,24-28.02.2020,6-13.03.2020

 20 de elevi consiliați (15 elevi în anul 1și 5 elevi în anul 2)

 8 ședințe de evaluare psiho aptitudinală

 20 de ședințe de consiliere individuală

 8 ședințe de evaluare psiho aptitudinală

 12 sesiuni de consiliere de grup

 2 webinare

 constituirea  a 4 firme de exercițiu:

- FE Auto Popa SRL

- FE Auto Cosmin SRL

- FE Car Service SRL

- FE Auto Truck SRL



20 elevi distribuiti in firmele de exercitiu

4 Fex cu domeniul de activitate: Intretinerea si repararea

autovehiculelor, cod CAEN 4520



• In perioada 10-11 mai 2019 activitatile firmelor de exercitiu au fost materializate prin participarea 

la un eveniment regional dedicat firmelor de exercitiu din tara si Republica Moldova, Targul 

firmelor de exercitiu “Pasi spre succes” la Iasi, editia a VI-a, FE Auto Truck SRL fiind premiata

la Sectiunea STAND si la sectiunea Prezentare site.



Workshop de prezentare la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, împreuna cu elevii din grupurile de 

lucru de la Colegiul Agricol Industrie Alimentarǎ „Vasile Adamachi” Iaṣi 

Sesiuni de lucru privind inregistrarea FEX pe platforma ROCT: completarea si trimiterea

documentelor de infiintare FEX,  intocmirea act constitutiv al FE

Sesiuni de lucru privind realizare organigrama, sigla, slogan, oferta pentru fiecare FEX

Dezvoltarea FEX: 

- catalog de produse,

- site FEX, proceduri de lucru, prezentari ppt, carti vizita, flyers, poster

- componente antreprenoriale de dezvoltat, formulare de comanda, formulare de factura, ordine de plata, 

tranzactii intre firme de pe platforma ROCT .

- Plan de afaceri FEX

- Dezvoltare FEX

4. Act_constitutivFE.doc
1.ORGANIGRAMA.jpg
2.centralizare slogan_sigla_site.docx
3.Catalog servicii si preturi Auto Truck SRL Iasi.docx
5.AutoTruck SRL Catalog.pub
6.site FEX.png
7. Asachi FISA_LUCRU_ELEVI_februarie_SITE FEX.pdf
8.Carti Vizita.jpg
9.Flyer AutoTruck SRL.jpg
10.Poster AutoTruckSRL A3.jpg
11. formular comanda Auto Truck.odt
12.factura CAR SERVICE.pdf
13.foaie varsamant Car Service.odt
14.tranzactie  AUTO COSMIN  iulie 2019.png


REZULTATE OBȚINUTE DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

• 20 fise monitorizare activitati elevi

• 20 fise evaluare proiect practică

• 20 fise observare, monitorizare, evaluare stagiu de practică

• 20 caiete de practică 

• 20 rapoarte practica 

• 4 firme de exerciţiu inregistrate si dezvoltate

• 14 elevi angajați

• 8 elevi continua studiile



PROIECTUL CONTINUĂ ȘI ÎN PERIOADA 
SEPTEMBRIE 2020 – FEBRUARIE 2021

ACTIVITĂȚI:

• 4 elevi din clasa a XI a școală profesională, domeniul mecanică, calificarea mecanic auto vor 

participa la 4 saptamâni de stagii de practică in perioada oct-noiembrie 2020;

• Asigurarea de servicii de consiliere şi orientare profesională;

• Participarea la activitățile firmelor de exercițiu;



BENEFICII PENTRU ELEVI

• Creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii prin dezvoltarea de mecanisme locale 

de cooperare cu potenţiali angajatori din zona vizată de către proiect;

• Participarea elevilor, în mod gratuit, la workshop-uri, prezentate într-o manieră interactivă, 

cu mijloace moderne;

• Facilitarea accesului gratuit la instrumentele, utilajele şi cunoştinţele puse la dispoziţie de 

către partenerii de practică;

• Acordarea de burse financiare pentru absolvirea stagiilor de practică;



IMPACTUL ESTIMAT AL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ

• Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilității la acest tip de 

mediu;

• Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării 

interpersonale şi a relaţionării cu alți membri ai comunității; 

• Asigurarea unui cadru modern și sigur de desfășurare a stagiilor de practică;

• Simplificarea inserției pe piața muncii; 

• Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor; 

• Lărgirea perspectivelor și a orizontului în plan profesional și personal și ridicarea 

standardelor și a nivelului de trai.




