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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 

 

                                                                A N U N Ț 

 

      În cadrul proiectului POCU/633/6/14/132945 , cu titlul ,,Competitivi pentru secolul XXI ", 

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

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

Organizaţională, în colaborare cu unitați de învatamant preuniversitar din Regiunea S/V Oltenia, a 

organizat ,,Concursul pe meserii” în anul al II-lea de implementare a proiectului.  

În luna octombrie 2022, ASCLMMCO Craiova, în colaborare cu Liceul Tehnologic Matei Basarab, 

Caracal, va organiza ,,Concursul pe meserii” pentru elevii aflați în Grupul Țintă al proiectului de la 

clasa a XI-a B, calificarea profesională ,,Tehnician în gastronomie”.  

Înscrierea  elevilor participanți la concurs, notarea și stabilirea rezultatelor finale se va realiza   după 

o metodologie transparentă și nediscriminatorie de evaluare, realizata în cadrul proiectului și postată 

pe site-ul proiectului. Concursul se va organiza în cadrul subactivității A 5.1. Activități de sprijin a 

sistemului de învățare la locul de muncă, potrivit căreia există posibilitatea de organizare a unor 

concursuri profesionale pentru motivarea elevilor din Grupul Țintă al proiectului în învățarea unei 

meserii. 

     Până la data susținerii acestui concurs pe meserii, se reține faptul că în anul al II-lea de implementare 

a proiectului au fost organizate 5 concursuri pe meserii cu participarea unui număr reprezentativ de 

elevi de la cele două unități de învățămînt preuniversitar respectiv, Liceul de Industrie Alimentară,  

Craiova și Liceul Tehnologic Matei Basarab, Caracal. Putem preciza faptul că,  în cei aproximativ 

doi ani de implementare a proiectului, la concursurile pe meserii organizate în cadrul proiectului, s-a 

înregistrat participarea unui numar de peste 100 elevi din Grupul Țintă al proiectului.  

     Elevii participanți la aceste concursuri pe meserii, prevăzute prin proiect, au fost înmatriculați în 

sistemul național de învățământ preuniversitar de la  Liceul Tehnologic Matei Basarab, Caracal, 

pentru calificările profesionale de: estetica și igiena corpului omenesc, coafor/stilist, tehnician în 

activități de comerț și  de la Liceul de Industrie Alimentară, Craiova, pentru calificările profesionale 

de:  ospătar/chelner, vânzător în unități de alimentație, tehnician în gastronomie și tehnician analize 

produse alimentare. 
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In conformitate cu obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului cei mai buni elevi 

participanți la concurs au fost premiați, în deplină conformitate cu Metodologia de concurs elaborată 

în cadrul proiectului și cu prevederile bugetare, după cum urmează: 

 

PREMIUL I  –  un singur premiu in valoare de 860 de lei ;  

PREMIUL II –  2 premii in valoare fiecare de cate 600 de lei; 

PREMIUL III – 3 premii in valoare fiecare de cate 500 de lei; 

MENTIUNE  -   8 mentiuni in valoare fiecare de cate 200 de  lei.  

Aceleasi premii vor fi acordate si elevilor participanti la concursul pe meserii organizat in luna 

octombrie 2022 la Liceul Tehnologic Matei Basarab, Caracal, pentru calificarea profesionala de 

Tehnician in gastronomie, in functie de rezultatele obtinute la evaluare. 

     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 între furnizorii de educatie și formare profesională 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 învăța bine o meserie prin activități 

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

meserii, cei mai buni elevi vor fi premiati. 

 

Manager proiect, 

Prof.dr.Ion Daniel Alexandru                     email:  iondanielalexandru@gmail.com 

 

Expert 2 Tranziție de la școală la viața activă, 

Prof.univ.dr.Maria Criveanu                        email:  criveanu_maria@yahoo.com 
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