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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritarAxa prioritarăă 2 2

””Corelarea învaţCorelarea învaţăării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”rii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1.Domeniul major de intervenţie 2.1.

””Tranziţia de şcoalTranziţia de şcoalăă la viaţa activ la viaţa activăă””



•Beneficiar:Beneficiar:

COMPA S.A. SibiuCOMPA S.A. Sibiu

•Parteneri:Parteneri:

Universitatea “Lucian Blaga” SibiuUniversitatea “Lucian Blaga” Sibiu – –  
Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”

Liceul Liceul TTehnologic “Henri Coandehnologic “Henri Coandăă “  Sibiu “  Sibiu



Obiectivul general:Obiectivul general:
Dezvoltarea aptitudinilor de muncă aDezvoltarea aptitudinilor de muncă alele elevilor şi studenţilor prin stagii de pregătire  elevilor şi studenţilor prin stagii de pregătire 
practică la locul de muncă, sprijinirea lor prin servicii de orientare şi consiliere practică la locul de muncă, sprijinirea lor prin servicii de orientare şi consiliere 
profesională, pentru îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţprofesională, pentru îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţaa muncii. muncii.

Obiectivele specifice urmObiectivele specifice urmăăresc:resc:
•  creşterea relevanţei rezultatelor învăţării, dobândite prin stagii de practică la locul creşterea relevanţei rezultatelor învăţării, dobândite prin stagii de practică la locul   
      de muncă, pentru elevii şi studenţii implicaţi în proiect;de muncă, pentru elevii şi studenţii implicaţi în proiect;
•  furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională, în sprijinul tranziţiei de furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională, în sprijinul tranziţiei de 
      la şcoală la viaţa activă.la şcoală la viaţa activă.



Valoarea totalValoarea totalăă  eligibil  eligibilăă a proiectului: a proiectului:  1.920.909,5 lei, din care 1.920.909,5 lei, din care 

    --1.603.325,53 lei valoarea finanțării nerambursabile acordată din 1.603.325,53 lei valoarea finanțării nerambursabile acordată din FSEFSE;;

          -221.538,49 lei valoarea finanțării nerambursabile acordată din Bugetul Național;-221.538,49 lei valoarea finanțării nerambursabile acordată din Bugetul Național;

      -6.045,48 lei valoarea contribuţiei beneficiarului.-6.045,48 lei valoarea contribuţiei beneficiarului.

                  Durata proiectului: 18 luniDurata proiectului: 18 luni        

    - implementarea lui a început in data de 28.04.2014.- implementarea lui a început in data de 28.04.2014.



Grupurile ţintGrupurile ţintăă::  

  250 elevi 250 elevi şşi studeni studenţţi beneficiari ai serviciilor de consiliere i beneficiari ai serviciilor de consiliere îîn cariern carierăă

  110 elevi 110 elevi şşi studeni studenţţi sprijinii sprijiniţţi i îîn tranzin tranziţţia de la scoalia de la scoalăă la via la viaţţa activa activăă



ACTIVITACTIVITĂȚĂȚILE PROIECTULUIILE PROIECTULUI  

A1. MA1. Măăsuri de informare suri de informare șși publicitatei publicitate
- -  promovarea, publicitatea  promovarea, publicitatea șși vizibilitatea proiectului i vizibilitatea proiectului 

A2. Management proiectA2. Management proiect
- - planificarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, efectuarea de raportplanificarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, efectuarea de raportăări    periodice ri    periodice 
ale evoluale evoluțției proiectului, iei proiectului, etc.etc.

A3. AchiziA3. Achizițțiiii
- efectuaefectuarearea achizi achizițțiiliiloror necesare bunei implement necesare bunei implementăări a proiectuluiri a proiectului

A4. ConferinA4. Conferințța lansare proiecta lansare proiect
- - informarea comunitinformarea comunitățății locale asupra obiectivelor proiectului ii locale asupra obiectivelor proiectului șși a etapelor proiectului i a etapelor proiectului 
conform graficului de activitconform graficului de activitățății



ACTIVITACTIVITĂȚĂȚILE PROIECTULUIILE PROIECTULUI

A5. Organizarea stagiilor de pregA5. Organizarea stagiilor de pregăătire practictire practicăă
- - asigurarea cadrului organizat asigurarea cadrului organizat șși a mijloacelor necesare pentru buna desfi a mijloacelor necesare pentru buna desfășășurare a urare a 
stagiilor de practicstagiilor de practicăă a elevilor  a elevilor șși studeni studențțilorilor

 A6. Participarea elevilor A6. Participarea elevilor șși studeni studențților la stagii de pregilor la stagii de pregăătire practictire practicăă desf desfășășurate urate îîn  n  
                  RomâniaRomânia 

- - participarea efectivparticiparea efectivăă la stagii de practic la stagii de practicăă la locul de munc la locul de muncăă

A7. Crearea / tipA7. Crearea / tipăărirea / multiplicarea / distribuirea materialelor suport pentru rirea / multiplicarea / distribuirea materialelor suport pentru 
                stagiile de pregstagiile de pregăătire practictire practicăă a elevilor  a elevilor șși studeni studențțilorilor. 

- e- elaboralaborarea derea de materiale suport pentru informarea si documentare materiale suport pentru informarea si documentareaa  practicanțilorpracticanților
- e- elaboralaborarearea  ÎÎndrumndrumăătorultoruluiui pentru stagiile de  pentru stagiile de pregătire pregătire practicpracticăă a elevilor  a elevilor șși studeni studențților ilor 



ACTIVITACTIVITĂȚĂȚILE PROIECTULUIILE PROIECTULUI

A.8.Evaluarea rezultatelor obA.8.Evaluarea rezultatelor obțținute de elevi inute de elevi șși studeni studențți i îîn cadrul stagiilor de n cadrul stagiilor de 
pregpregăătire practictire practicăă

--evaluarea rezultatelor obevaluarea rezultatelor obțținute de cinute de căătre practicantre practicanțții  

--acordacordrea rea a 110 subvena 110 subvențții ii în valoare de 450 leiîn valoare de 450 lei

--acordarea a 12 premii atât pentru elevi cât acordarea a 12 premii atât pentru elevi cât șși pentru studeni pentru studențiți  îîn urma concursurilorn urma concursurilor

--un studiu comparativ tranziun studiu comparativ tranzițția de la ia de la șșcoalcoalăă la via la viațța activa activăă  

A9.Schimb de experienA9.Schimb de experiențăță  șși diseminare de bune practici privind stagiile de i diseminare de bune practici privind stagiile de 
pregpregăătire practictire practicăă a elevilor  a elevilor șși studeni studențțilorilor

--  un un seminar pentru schimb de experienseminar pentru schimb de experiențăță  șși diseminarea de bune practici i diseminarea de bune practici 

  --un acord de parteneriat pentru transferul de bune practiciun acord de parteneriat pentru transferul de bune practici



ACTIVITACTIVITĂȚĂȚILE PROIECTULUIILE PROIECTULUI
A.10.Elaborarea de materiale care sA.10.Elaborarea de materiale care săă vin vinăă  îîn sprijinul activin sprijinul activității de consiliere și orientare tății de consiliere și orientare 
profesionalăprofesională

-- 3 chestionare ( autocunoa 3 chestionare ( autocunoașștere, tere, inventarul motivației pentru inventarul motivației pentru performanță,  performanță,  
comportament civic organizațional)comportament civic organizațional)

A.A.1111..Campanii de informare pentru elevi și studenți care vin în sprijinul activităților de consiliere Campanii de informare pentru elevi și studenți care vin în sprijinul activităților de consiliere 
și orientare profesionalăși orientare profesională

-- 2 campanii de informare 2 campanii de informare

A.1A.12 .Activități de consiliere și orientare profesională, care permit o decizie informată a elevilor și 2 .Activități de consiliere și orientare profesională, care permit o decizie informată a elevilor și 
studenților r privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncăstudenților r privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă

--  întâlniri individuale și elaborarea planului de dezvoltareîntâlniri individuale și elaborarea planului de dezvoltare

- elaborarea unui studiu –Analiza activității de consiliere- elaborarea unui studiu –Analiza activității de consiliere

AA13 .Conferința de închidere proiect13 .Conferința de închidere proiect

  



BENEFICII PENTRU ELEVI BENEFICII PENTRU ELEVI ŞŞI STUDENI STUDENŢŢII
• pregătirea completă pentru creşterea şanselor de ocupare şi menţinere pe piaţa muncii pregătirea completă pentru creşterea şanselor de ocupare şi menţinere pe piaţa muncii 
• consilierea şi orientarea profesională consilierea şi orientarea profesională 
• dezvoltarea competenţelor tehnice, aplicate într-un mediu real de muncă;dezvoltarea competenţelor tehnice, aplicate într-un mediu real de muncă;
• accesul la sisteme, tehnologii, echipamente moderne de fabricaţie; accesul la sisteme, tehnologii, echipamente moderne de fabricaţie; 
• cunoaşterea cerintelor de calitate ale clienţilor pentru atingerea performanţei; cunoaşterea cerintelor de calitate ale clienţilor pentru atingerea performanţei; 
• dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi creativitate; dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi creativitate; 
• familiarizarea cu munca în echipă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare; familiarizarea cu munca în echipă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
• responsabilizarea pentru finalizarea unei sarcini de lucru; responsabilizarea pentru finalizarea unei sarcini de lucru; 
• subvenţii pentru subvenţii pentru elevii şi elevii şi studenţii care vor finaliza stagiul de practică; studenţii care vor finaliza stagiul de practică; 
• premii pentru cei mai buni absolvenţi. premii pentru cei mai buni absolvenţi. 



VALOAREA ADVALOAREA ADĂĂUGATUGATĂĂ

Elevii și studențiiElevii și studenții
- vor acumula experiența- vor acumula experiența necesar necesară ă inseinsețției rapide pe piaiei rapide pe piațța munciia muncii
- se vor f- se vor familiariza cu mediul industrialamiliariza cu mediul industrial
- vor putea să-și contureze încă de pe băncile școlii traseul profesional- vor putea să-și contureze încă de pe băncile școlii traseul profesional

COMPACOMPA

- - se va se va crea crea cadrul organizat de desfcadrul organizat de desfășășurare a practiciiurare a practicii prin amenajarea atelierului de  prin amenajarea atelierului de 
practică pentru mentenanța echipamentelor, premiză pentru practică pentru mentenanța echipamentelor, premiză pentru realizarea unui pol de realizarea unui pol de 
excelenexcelențăță  îîn zonn zonăă

-- se va  se va îîmbunmbunăăttățăți sistemul de formare continui sistemul de formare continuăă a reurselor umane prin crearea a reurselor umane prin crearea de de  
instrumente, instrumente, metode , modele pentru a furniza competenmetode , modele pentru a furniza competențțe specifice viitoarelor e specifice viitoarelor 
generagenerațții. ii. 



Vă mulțumim!Vă mulțumim!
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