
 
 
 
 

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 de 
Industrie Alimentara Craiova. 
În acest sens mentionam faptul ca, expertii ASCLMMCO Craiova au participat la 
intalnirile organizate cu elevii acestei unitati de invatamant preuniversitar pentru  
informarea acestora cu privire la oportunităţile oferite privind accesarea locurilor de 
munca si angajarea pe piata muncii. In cadrul acestor intalniri, elevilor de la clasa a 11-a 
scoala  profesionala si clasa a 12-a cursuri liceale, le-au fost prezentate informatii cu 
privire la piata ofertei de munca din Craiova, in domeniul lor de activitate (tehnician 
gastronomie, ospatar). De asemenea, pentru a-i ajuta sa dezvolte parteneriate de succes 
cu agentii economici, li s-au oferit 2 fise de lucru cu exercitii menite sa evidentieze 
deopotriva calitatile cautate de tinerii absolventi la viitorii lor angajatori, dar si calitatile 
personale si profesionale care fac din ei angajati dezirabili pe piata muncii. O alta fisa de 
lucru a vizat listarea locurilor de munca visate de elevi (fie prin numire directa, fie prin 
descrierea atributelor cautate).  
 
Intalnirile cu elevii au avut loc la sediul  Liceului de Industrie Alimentara, Craiova.  
Proiectul propune optimizarea ofertei educationale prin formarea și dezvoltarea de 
competențe profesionale cerute pe piața muncii. 


