
 
 
 
 

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 

 

                                                                 ANUNT  

 

      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 continuarea campaniei de informare și promovare a activităților proiectului în rândul 

elevilor pentru selectarea Grupului Țintă în cadrul Liceului Tehnologic Matei Basarab,Caracal și a 

Liceului de Industrie Alimentară Craiova. 

 

În acest sens menționam faptul că, începand cu data de 02 decembrie 2021, expertii ASCLMMCO 

Craiova au participat la întalnirile cu elevii de la cele doua unitati de învățământ preuniversitar 

pentru  informarea,constientizarea și consilierea  elevilor privind oportunităţile și beneficiile 

oferite prin inscrierea in Grupul Tinta al proiectului si participarea la activităţile proiectului 

finantat din fonduri europene.Întâlnirile au fost organizate și s-au desfășurat atât  la Liceul 

Tehnologic Matei Basarab, Caracal cât și la Liceul de Industrie Alimentară Craiova ,la sediul 

acestor  unități de învățământ preuniversitar.  

In cadrul întâlnirilor cu elevii ,în activitatea de selecție a grupului tinta s-a acordat  o atenție  

deosebita respectarii principiului egalitatii de șanse și a nediscriminării în funcție de gen, religie, 

nationalitate, etc. 

Prin activitățile sale,proiectul propune optimizarea ofertei educaționale prin formarea și 

dezvoltarea de competențe profesionale cerute pe piața muncii. 

Experții liderului de proiect au apreciat participarea si interesul manifestat de elevii celor două 

unități de învățământ preuniversitar la aceste sesiuni de informare în cadrul cărora  a  fost 

prezentat atât obiectivul general al proiectului cat si obiectivele specifice și beneficiile rezultate în 

urma înscrierii în Grupul Țintă al proiectului prin participarea la activități. 
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Experții din proiect au prezentat  o serie de mijloace și tehnici utilizate  în procedura de angajare a 

tinerilor absolvenți, în scopul ușurării tranziției de la scoală la viața  activă avându-se în vedere 

specializarile de studiu și oportunitățile de angajare a tinerilor absolvenți. 

   

     Prin obiectivul său general,  proiectul cu titlul : ,,Competitivi pentru secolul XXI” 

POCU/633/6/14/132945 , urmareste  creșterea competențelor profesionale și a gradului de 

ocupare pentru viitorii absolvenți ai unităților de învățământ preuniversitar. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

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

performante organizate în cadrul proiectului.  

2. Consilierea și orientarea profesionala a 200 de elevi din grupul țintă.  

3. Realizarea de parteneriate sustenabile între furnizorii de educație și formare profesionala și 

partenerii din sectorul privat, pentru facilitarea tranziției elevilor de la școală la un loc de 

muncă.  

4. Creșterea motivației elevilor din grupul țintă de a învața bine o meserie prin activități 

inovative. Elevii din grupul țintă vor participa la competiții profesionale, concursuri pe 

meserii, cei mai buni elevi vor fi premiați. 

 

Echipa ASCLMMCO 

  


