
 
 
 
 

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 

 

 

                                                             

                                                                COMUNICAT  

 
             Concurs pe  Meserii in cadrul proiectului ,, Competitivi pentru secolul XXI”, 

cod proiect POCU/633/6/14/132945. 

      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, 

cod proiect ID 132945 și anunță organizarea evenimentului ,, Concurs pe meserii” cu participarea 

elevilor din Grupul Ținta de la Liceul de Industrie Alimentară, Craiova. 

Evenimentul ,,Concurs pe meserii” s-a desfasurat, la sediul liceului, la data de 31.05.2022, cu 

participarea elevilor de la Liceul de Industrie Alimentara Craiova, clasa a XII-a, învățământ 

liceal. In urma susținerii probelor de concurs, în baza  precizărilor din cererea de finanțare a 

proiectului și în conformitate cu obiectivele specifice ale proiectului cei mai buni elevi, participanți 

la concurs, au fost premiați. 

     Proiectul, cu o durată de implementare de 24 luni, are drept obiectiv general creșterea 

competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai unităților de 

învățământ preuniversitar. 

Beneficiile pe termen lung ale proiectului, reieșite din obiectivele specifice ale proiectului, vizeaza: 

1. Cresterea competentelor profesionale a 200 de elevi prin participarea la stagii de practica 

performante organizate in cadrul proiectului. Cel putin 25% din stagiile de practica se vor 

realiza in intreprinderi ce activeaza in domenii de specializare inteligenta in corelare cu 

domenii de specializare conform Anexei 5 Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de 

politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. 

Intreprinderile au fost identificate in stransa corelatie cu calificarile obtinute in cadrul 

unitatilor de invatamant din randul carora se va selecta grupul tinta (5510 Hoteluri si alte 

facilitati de cazare similare; 3312 Repararea masinilor; 3319 Repararea altor echipamente; 

5610 Restaurante; 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente; 5629 Alte 

activitati de alimentatie). 

2. Consilierea si orientarea profesionala a 200 de elevi din grupul tinta. Orientarea si consilierea 

profesionala va fi realizata de catre un expert cu competente specifice, angajat al 

Solicitantului. Solicitantul este furnizor autorizat de servicii de informare si consiliere 

profesionala. 

3. Realizarea de parteneriate sustenabile intre furnizorii de educatie si formare profesionala si 

partenerii din sectorul privat, pentru facilitarea tranzitiei elevilor de la scoala la un loc de 

munca.  



 
 
 
 

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 

4. Cresterea motivatiei elevilor din grupul tinta de a invata bine o meserie prin activitati 

inovative. Elevii din grupul tinta vor participa la competitii profesionale, concursuri pe 

meserii, cei mai buni elevi vor fi premiati. 
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