
 
 
 
 

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 activitatilor proiectului prin finalizarea stagiilor de pregatire practica cu 

implicatii certe in cresterea competentelor profesionale ale tinerilor absolventi, finalizarea studiilor 

pentru elevii din Grupul Tinta al proiectului de la invatamantul profesional  si sustinerea examenului 

pentru obtinerea competentelor profesionale. Au fost monitorizati elevii din Grupul Tinta al 

proiectului de la Liceul de Industrie Alimentara, Craiova si Liceul George Bibescu, Craiova, care 

au finalizat studiile profesionale cu examen de certificare a competentelor profesionale. 

Prin obiectivele sale proiectul propune optimizarea ofertei educationale prin formarea și dezvoltarea 

de competențe profesionale cerute pe piața muncii. 

     Prin obiectivul său general  proiectul  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 practica 

performante organizate in cadrul proiectului.  

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

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.  

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. 

 


