
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
08 .10. 2014 

FINANȚĂRI DIN FONDURI  EUROPENE  

pentru 
COMPA S.A. SIBIU 

 

COMPA SIBIU este beneficiarul proiectului  cu titlul “ Stagiile de pregătire practică la un potențial 
loc de muncă, consilierea și orientarea profesională, sprijin pentru elevi și studenți în tranziția de 
la școală la viața activă” POSDRU/161/2.1/G/140436.  

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Inginerie 
“Hermann Oberth” și Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” Sibiu. Valoarea totală eligibilă a proiectului 
este de 1 920 909.50 lei, din care  1 603 325,53 lei  reprezintă valoarea finanţării nerambursabile 
acordate din bugetul  FSE , 221 538,49 lei este valoarea finanţării nerambursabile acordate din 
Bugetul Național  iar 96 045,48 lei este valoarea contribuției proprii.   

Proiectul este cofinanţat  prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor - 
Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piaţa muncii”, 
Domeniul major de intervenție 2.1. ”Tranziția de la școală la viața activă”. 

Durata proiectului este de 18 luni  iar implementarea lui a început în data de 28.04.2014. 

Obiectivul general al proiectului  urmărește dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor și 
studenților prin stagii de pregătire practică la locul de muncă, sprijinirea lor prin servicii de orientare 
și consiliere profesională  pentru înbunătățirea integrării acestora pe piața muncii. 

Grupurile țintă sunt alcătuite din 250 de elevi și studenți. Toate persoanele incluse în grupul țintă 
vor fi consiliate, iar  110 elevi și studenți  vor efectua pregătirea practică în  atelierele de producție 
COMPA.  

Prin cosiliere, informare și orientare profesională elevii și studenții vor avea posibilitatea de a-și 
cunoaște potențialul, aptitudinile și interesele personale, vor cunoaște care sunt tendințele pieței 
forței de muncă, tehnicile de comunicare în cadrul unui interviu, cum să-și pregătească un bun 
portofoliu de angajare. 

În cadrul proiectului va fi amenajat și dotat un Atelier de practică pentru mentenanța 
echipamentelor electronice. Aici practicanții își vor completa cunoștințele și forma deprinderi 
pentru testarea, diagnosticarea și depanarea echipamentelor electronice și de automatizări 
specifice MUCN.  De asemenea pe parcursul stagiilor de practică, elevii și studenții se vor familiariza 
cu rigorile mediului industrial, cu specificul activităților derulate în viața activă, vor dobândi 
experiență. 

Proiectul va contribui la apropierea dintre școală și intreprindere, la corelarea sistemului de 
educație cu dinamica pieței muncii, pentru a facilita absolvenților, tranziţia de la şcoală la locul de 
muncă.  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Marcela NICULESCU - Manger proiect  
COMPA S.A Sibiu: Tel : 0269/23 78 78 ; e-mail : marcela.niculescu@compa.ro 


