Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 ”Corelarea Învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranzitia de la scoala la viata activa”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/62399

TITLUL PROIECTULUI:”CONSTRUIESTE-TI INTELIGENT DIN TIMP CARIERA
PROFESIONALA”

Partenerii în proiect:
Partener principal: Asociatia producatorilor, distribuitorilor si detinatorilor de cazane
de apa calda, fierbinte si de abur, de aparate pentru încalzire consumatoare de
combustibil si echipamente sub presiune din România.
Partener 1: Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Inginerie Mecanica si
Mecatronica
Partener 2: SC Target Romania SRL
Partener 3: SC Frigotehnica SRL
Partener 4 S.C. MARCO&ALEX Instalatii Frig S.R.L
Partener 5: Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
Partener 6: Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului il constituie
dezvoltarea aptitudinilor de munca a 1350 de elevi si studenti si orientare si consiliere
profesionala pentru cel putin 2000 de elevi si studenti pana la incheierea proiectului
prin intermediul stagiilor de pregatire practica si a sesiunilor de orientare si consiliere
profesionala.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-Realizarea de stagii de pregatire practica pentru elevi;
-Realizarea de stagii de practica pentru studenti;
-Realizarea de concursuri cu premii la finalizarea stagiilor de pregatire practica;
-Crearea si diseminarea de materiale suport pentru desfasurarea activitatilor incluse
in proiect;
-Realizarea de campanii de constientizare a nevoii de pregatire practica la locul de
munca in vederea adaptarii viitorilor absolventi de invatamant preuniversitar si
universitar cu locul de munca;
-Realizarea de sesiuni de orientare si consiliere profesionala pentru elevi si studenti;
-Realizarea de campanii de informare si constientizare cu privire la facilitarea
tranzitiei de la statutul de elev/student la cel de angajat;
-Formare profesionala a angajatilor din intreprinderi cu atributii de tutori.

Grupul ţintă:
Grupul tinta este alcatuit din elevi si studenti inmatriculati in sistemul national de
invatamant, apartinand diferitelor institutii de invatamant acreditate din diferite orase
din tara care au prevazut in cadrul programei de invatamant stagii de practica.
Alaturi de acestia mentionam ca facand parte din grupul tinta si un numar de 20
angajati din cadrul organizatiilor angajatoare in care se vor desfasura stagiile de
practica, cu atributii de tutori.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeşte in oameni!

