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OMV Petrom lansează ediția 2019 a Taberei
Meseriașilor din Țara lui Andrei

Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei este un proiect
de educație practică destinat elevilor din clasele IX - XI
din 26 de școli profesionale și duale din județele
Dâmbovița și Argeș. Proiectul este menit să
completeze educația primită la școală și să ridice
nivelul de pregătire al elevilor în meseriile alese, prin
ateliere aplicate și cursuri practice, și cuprinde
următoarele domenii: mecanică; electrică, electronică,
automatizări și electromecanică. Pe termen lung,
proiectul își propune să ajute noii meseriași să fie ușor
de integrat pe piața muncii, după încheierea studiilor.
Pe scurt, Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei
reprezintă o serie de activități practice la care elevii
care se specializează în domeniile selectate vor
participa: de la ateliere de dezvoltare profesională și

personală, la întâlniri cu profesioniști din domeniul
ales. Tabăra, programată în perioada iulie - august
2019, va găzdui 240 de elevi, împărțiți în 4 serii.
La fiecare serie din Tabăra Meseriașilor 2019 vor
participa câte 10 profesori din cele 26 de școli
profesionale și duale din Dâmbovița și Argeș, selectați
pe baza unor propuneri de proiecte în domeniul
educației profesionale și tehnice. Ei vor participa la
cursuri de dezvoltare personală și profesională și vor
dobândi noțiunile necesare pentru a îmbunățăți și
finaliza proiectele depuse. După încheierea Taberei,
vor fi selectate proiectele câștigătoare, care vor primi
și finanțare pentru a fi implementate.

Instituțiile de învățământ implicate în Tabăra Meseriașilor 2019
Dâmbovița
Liceul „Voievodul Mircea”

Târgovişte

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”

Târgovişte

Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu”

Găești

Liceul Tehnologic „Iordache Golescu”

Găești

Liceul Tehnologic „Marin Grigore Năstase”

Tărtăşeşti

Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu”

Tărtăşeşti

Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu”

Băleni

Liceul Tehnologic „Goga Ionescu”

Titu

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

Târgoviște

Liceul Tehnologic Petrol

Moreni

Liceul Tehnologic Pucioasa

Pucioasa

Liceul Tehnologic Voineşti

Voineşti

Liceul Teoretic „Mihai Viteazu”

Vișina

Argeș
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Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

Pitești

Colegiul Tehnic Câmpulung

Câmpulung

Liceul Tehnologic „Dacia”

Pitești

Liceu Tehnologic „Petre Ionescu Muscel”

Domnești

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”

Mozăceni

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

Pitești

Liceul Tehnologic „Dinu Brătianu”

Stefănești

Liceul Tehnologic „Astra”

Pitești

Liceul Tehnologic Auto

Curtea de Argeș

Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini

Mioveni

Liceul Tehnologic „I.C.Petrescu”

Stâlpeni

Liceul Tehnologic Costești

Costești

Liceul Tehnologic Auto

Câmpulung

Cum pot ajunge elevii
în Tabăra Meseriașilor
din Țara lui Andrei?

Anul acesta, pot câștiga un loc în Tabăra Meseriașilor
din Țara lui Andrei elevii din clasele IX-XI înscriși
la una din cele 26 de instituții de învățământ (școli
profesionale și duale) din cele două județe, Dâmbovița
și Argeș implicate în proiect, care studiază într-unul
dintre domeniile alese: mecanică; electrică,
electronică, automatizări și electromecanică.
Odată cu lansarea proiectului Tabăra Meseriașilor din
Țara lui Andrei, elevii și profesorii primesc un pachet de
înscriere cu toate informațiile de care au nevoie pentru
a putea aplica pentru un loc.
Pachetul de înscriere poate fi descărcat și de pe
www.taraluiandrei.ro, secțiunea Tabăra Meseriașilor.

Pachetul de înscriere cuprinde:
formularul de înscriere cu toate câmpurile
completate
acordul de participare, consimțământul de
prelucrare a datelor personale și declarație privind
media veniturilor familiale;
scrisoare de recomandare din partea unui cadru
didactic;
adeverință școlară care atestă media aritmetică
din primul semestru din anul școlar 2018-2019 la
purtare și modulele tehnice.

Etapele competiției
8 mai - 31 mai 2019: elevii completează și depun
dosarele de înscriere
17 iunie - 3 iulie 2019: perioada de jurizare a
candidaturilor
11 iulie 2019: anunțăm participanții în Tabăra
Meseriașilor din Țara lui Andrei
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Care este procedura
de înscriere pentru
elevi?

Pentru a se înscrie în competiția pentru un loc în
Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei, elevii din
clasele IX-XI trebuie să completeze toate secțiunile
din formularul de înscriere, cu ajutorul dirigintelui și
al părinților. Dosarul de înscriere trebuie să fie depus
în perioada 8 mai - 31 mai 2019 în urna special
amenajată la secretariatul fiecărui liceu sau se poate
trimite scanat la adresa de email
tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
formularul de înscriere cu toate câmpurile
completate
acordul de participare, consimțământul de
prelucrare a datelor personale și adeverința
privind media veniturilor părinților;
scrisoare de recomandare din partea unui cadru
didactic;
adeverință școlară care atestă media aritmetică
din primul semestru din anul școlar 2018-2019 la
purtare și la modulele tehnice

Cum se completează Formularul de
înscriere
Formularul cuprinde mai multe secțiuni, după cum
urmează:
Prenume, nume - se completează cu numele și
prenumele elevului participant;
Clasă, liceu, specializare, localitate, domeniul
de pregătire și calificarea profesională – se
completează cu numărul clasei elevului participant,
școala profesională pe care o urmează și domeniul
de pregătire (mecanică; electrică, electronică, automatizări și electromecanică) și calificarea profesională
(de ex., mecanic auto, sculer matriţer, mecanic agricol, electronist aparate şi echipamente etc), precum
și localitatea instituției de învățământ;
Date de contact participant – se completează
cu adresa poștală și numărul de telefon al elevului
participant;
Date de contact părinte – se completează cu
numele și numărul de telefon al unuia dintre părinții/
tutorele elevului participant;
După absolvire, îți propui să....? se alege
răspunsul corespunzător și/sau se completează în
zona indicată;
Scrie-ne în aproximativ o jumătate de pagină
o scrisoare de intenție pentru a participa la acest
proiect – se completează cu o scrisoare de intenție
redactată în zona indicată, care răspunde la întrebările:
Cum ai ales domeniul în care studiezi și ce te
pasionează la acest domeniu? Ai deja experiență
sau urmează să o dobândești? Ce ți-ar plăcea să
faci după ce termini studiile? Te-ai gândit deja la
viitoarea ta meserie? De ce vrei să participi în Tabăra
Meseriașilor? Ce ți-ar plăcea să înveți și cu ce crezi
că te va ajuta această experiență pe viitor?

* Dacă părintele/tutorele legal nu se află în țară la momentul
înscrierii, formularul de consimțământ poate fi descărcat de
pe www.taraluiandrei.ro, secțiunea Tabăra Meseriașilor și
apoi completat, semnat și trimis scanat/fotografiat la adresa
de email tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro

4 Ce pot câștiga elevii

dacă se înscriu în
Tabăra Meseriașilor?

4.1. Participarea în Tabăra Meseriașilor din Țara
lui Andrei a 240 de elevi din clasele IX-XI din cele
26 de școli profesionale și duale din județele
Dâmbovița și Argeș implicate în program. Elevii
selectați vor fi împărțiți în patru serii a câte 60 de
elevi/săptămână, în perioada 28 iulie 2019 - 31 august
2019. În Tabăra Meseriașilor, elevii vor participa la
ateliere de dezvoltare profesională și personală și la
cursuri aplicate pentru fiecare din domeniile alese. Ei
vor descoperi îndeaproape meseria aleasă, în cadrul
unor întâlniri cu profesioniști din fiecare domeniu.
4.2 Bursa lunară de studiu, în valoare de 500
lei/lună, oferită timp de 11 luni primilor 40 de
elevi care obțin cele mai mari punctaje în activitățile
derulate în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei –
câte 10 burse pentru fiecare serie.
Elevii din clasa a XI-a care nu își vor continua studiile
în învățământul liceal nu vor fi eligibili pentru a primi
bursa.

5 Care sunt criteriile de
selecție pentru elevi?

5.1. Participare în Tabăra Meseriașilor din Țara lui
Andrei
Dosarele de înscriere vor fi analizate de către un
juriu, care va evalua fiecare candidatură în funcție
de:
Motivația pentru a participa la tabără, interesul
pentru domeniu și planurile elevului - 65 puncte;
Argumentele prezentate în scrisoarea de
recomandare a profesorului - 10 puncte;
Media veniturilor pe membru de familie - 15 puncte;
Situația școlară din 2018 – 2019 - 10 puncte.
5.2. Bursa lunară de studiu va fi acordată primilor
40 de elevi care obțin cele mai mari punctaje pentru
activitățile derulate în Tabăra Meseriașilor din Țara lui
Andrei. Bursa lunară de studiu va fi acordată timp de
11 luni (perioada anului școlar 2019-2020).
Elevii din clasa a XI-a care nu își vor continua studiile în
învățământul liceal nu vor fi eligibili pentru a primi bursa.
Unde și când depuneți dosarul de înscriere
Dosarul de înscriere se poate depune în urna special
amenajată la secretariatul liceului în perioada 8 mai 31 mai 2019 sau se poate trimite scanat prin email la
adresa tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro.

6 Ce faceți dacă aveți
nevoie de ajutor?

Acest ghid vă oferă toate informațiile de care aveți
nevoie. El poate fi găsit și descărcat de pe
www.taraluiandrei.ro, secțiunea Tabăra Meseriașilor
din Țara lui Andrei. Ne puteți scrie la adresa de e-mail
tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro, iar noi vom reveni
cu un răspuns.
Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de
ajutor în completarea formularului de înscriere, ne
puteți contacta la numărul de telefon 0758 036 832
(număr cu tarif normal în orice rețea), de luni până
vineri, între orele 10:00 și 14:00, în perioada 8 mai 15 iulie 2019.

De reținut! Dacă nu ați primit pachetul ce conține
documentația completă pentru a vă înscrie în Tabăra
Meseriașilor din Țara lui Andrei, ne puteți trimite un
email la tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro sau ne
puteți suna la numărul de telefon de mai sus și veți
primi toate documentele necesare.
Pachetul de înscriere poate fi descărcat și de pe
www.taraluiandrei.ro, secțiunea Tabăra Meseriașilor
din Țara lui Andrei.
Mult succes tuturor!
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