
 
 
 
 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

    Titlu proiect: ,,Competitivi pentru secolul XXI”.    Cod   MySMIS: POCU/633/6/14/132945; 

Lider:Asociatia Societate de Cercetare in Leadership,Management,Marketing si Cultura Organizationala 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European pentru Programul Operational Capital Uman 
Cod apel: POCU/633/6/14/Cresterea participarii la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și 
ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar,cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligenta conform 
SNCDI 
Axa prioritară :Educație si competențe 
Titlul proiectului: Competitivi pentru secolul XXI  
NR: POCU/633/6/14/132945  
Beneficiar: Asociația Societatea de Cercetare in Leadership, Management, Marketing și Cultură 
Organizațională 

 

                                                             COMUNICAT  

 

      Asociaţia Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură 

Organizaţională,  implementeaza proiectul cu titlul   ,,Competitivi pentru secolul XXI ",    

cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional Capital Uman 2014-2020 și 

anunță organizarea concursurilor pe meserii cu participarea elevilor din Grupul Ținta de la Liceul 

Tehnologic Matei Basarab Caracal și Liceul de Industrie Alimentară Craiova. 

Elevii din învățământul liceal cls.a XII-a D și cls.a XII-a F, de la Liceul Tehnologic Matei Basarab 

Caracal, selectati în Grupul Tinta al proiectului, au participat la concursul pe meserii pentru 

calificarea Estetica si igiena corpului omenesc.Coafor/Stilist si Tehnician în activități de 

comerț.Acest concurs s-a desfașurat la sediul unității de învățământ preuniversitar  din Caracal la 

data de 08.04.2022 si a fost organizat de către ASCLMMCO Craiova în colaborare cu Liceul 

Tehnologic Matei Basarab Caracal. 

ASCLMMCO Craiova și Liceul de Industrie Alimentară Craiova au organizat  la data de 13.04.2022 

concursul pe meserii cu participarea elevilor clasei a XI-a- f, învățământ profesional, calificarea : 

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație. 

Având în vedere relația de colaborare și parteneriatul existent și reînnoit în cadrul proiectului între Liceul 

de Industrie Alimetară Craiova și SC BACOLUX SRL,concursul pe meserii s-a desfașurat la sediul S.C. 

Restaurant Bacolux  S.R.L. - Restaurantul Hotelului Craiovița, considerat deja, partener de suflet și de viitor 

pentru tinerii absolvenți. 

 In conformitate cu obiectivele specifice ale proiectului cei mai buni elevi participanți la concurs au 

fost premiați,dupa cum urmează: 

 

PREMIUL I – se va acorda un singur premiu în valoare de 860 de lei ; 

PREMIUL II – se vor acorda 2 premii în valoare fiecare de câte 600 de lei; 

PREMIUL III – se vor acorda 3 premii în valoare fiecare de câte 500 de lei; 

MENȚIUNE - se vor acorda 8 mențiuni în valoare fiecare de câte 200 de  lei.         

 

 


