
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Finalizare proiect POCU 

,,Competitivi pentru secolul XXI”, ID 132945 
 
 

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

Organizaţională, va organiza conferinta de finalizare  a proiectului cu titlul: ,,Competitivi 

pentru secolul XXI”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Capital Uman 2014 -2020, contract ID 132945, la data de 23.11.2022,orele 16.00, in cadrul 

careia vor fi prezentate obiectivele proiectului, activitatile desfasurate, precum si rezultatele 

obtinute.  

Proiectul a fost  implementat  începând cu data de 01.11.2020, pe o perioadă de 24 de luni, 

de către ASCLMMCO, Craiova, în colaborare cu unitati de invatamant preuniversitar din 

Regiunea Sud Vest Oltenia. Proiectul a avut drept obiectiv general creşterea 

competenţelor profesionale si a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenţi ai Colegiului 

National Economic Gheorghe Chitu, Craiova, Liceului Tehnologic Gheorghe Bibescu, 

Craiova,  Liceului Tehnologic Matei Basarab, Caracal si Liceului de Industrie Alimentara, 

Craiova. Proiectul a contribuit la  dezvoltarea aptitudinilor de munca ale elevilor in cadrul 

stagiilor de practică, orientarea lor in carieră si promovarea parteneriatelor care faciliteaza 

tranziţia de la şcoală la viaţa activă. 

     Grupul ţintă al proiectului a fost alcatuit din 223 de elevi. In grupul tinta al proiectul au 

fost  inclusi si elevi apartinand unor categorii defavorizate. În cadrul proiectului, elevii din 

grupul ţinta au beneficiat de: stagii de practică organizate la angajatori cu activitate 

performanta din punct de vedere economic; consiliere si orientare profesionala participarea  

la competitii profesionale, concursuri pe meserii, cei mai buni elevi au fost recompensati cu 

premii. 

      Prin obiectivul general si obiectivele specifice, proiectul a urmarit optimizarea                

ofertei educationale prin formarea și dezvoltarea de competențe profesionale cerute   pe 

piața muncii. 

      Beneficiile pe termen lung ale proiectului au urmarit: cresterea calitaţii pregatirii       

profesionale a absolvenţilor Colegiului National Economic Gheorghe Chitu, Craiova, Liceului 

Tehnologic Gheorghe Bibescu, Craiova,  Liceului Tehnologic Matei Basarab, Caracal si 

Liceului de Industrie Alimentara, Craiova, creşterea numărului absolvenţilor cu studii 

liceale/profesionale care îşi găsesc un loc de muncă in 6 luni de la finalizarea studiilor,  

creşterea productivităţii muncii în întreprinderile ce vor angaja elevii participanţi la activitaţile 

proiectului, creşterea numărului de persoane cu un traseu profesional optim. Prin activitatile 

desfasurate, proiectul si-a atins indicatorii de rezultate prevazuti prin cererea de finantare, 

urmand ca, in continuare  atat beneficiarul cat si liceele partenere sa isi aduca contributia,  

in perioada de sustenabilitate a proiectului.   

 
   Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020 



Date de contact, 

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 

 

 
 
 
 
 

mailto:iondanielalexandru@gmail.com
mailto:criveanu_maria@yahoo.com

