
 

 

Proiect  <Practică inovativă – Succes în carieră „PINC”> 

POCU 633/6/14/131538 

 

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană și Guvernul României, prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  

Axa prioritară 6: Educație și competențe;  

Prioritatea de investitii 10.iv:Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare 

pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea 

sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme 

pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și 

dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale 

și de ucenicie;  

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă 

a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent 

pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Partenerii proiectului sunt: 

- Fundația Orizont - Lider  

- Asociația Hermes București – Partener 1 

Perioada de implementare: 10 iulie 2020 - 9 ianuarie 2022. 

Bugetul proiectului: 2.372.113,37 lei 
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Grupul țintă al proiectului este format din 222 elevi (ISCED 2-3) ai Liceului Tehnologic 

„Dimitrie Filișanu” Filiași, Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea, jud. Dolj, ai 

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum”, ai Colegiului Economic 

„George Barițiu”, Sibiu, jud Sibiu. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă o mai mare participare a tinerelor 

generații la dezvoltarea comunității, prin implicarea elevilor din învățământul 

profesional din județele Dolj și Sibiu în programe de învățare la locul de muncă și în 

stagii de practică, prin intermediul parteneriatului social cu mediul de afaceri local și 

regional. 

Obiectivele specifice sunt:  

1. Dezvoltarea competenţelor profesionale si transversale a unui număr de 182 elevi 

ISCED 3, înmatriculaţi în învăţământantul profesional si liceal tehnic din judeţele Dolj 

şi Sibiu, care să răspundă nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivelul 

Regiunii Sud-Vest Oltenia si Centru prin derularea de programe de învăţare la locul de 

muncă/stagii de practică la partenerisociali din sectorul privat cu accent pe sectoare 

economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de 

specializare inteligentă SNCDI, prin metode inovative de învățare, inclusiv un pachet 

de măsuri de sprijin material (burse și premii) 

2. Dezvoltarea de competenţe transversale cerute pe piaţa muncii pentru 40 elevi 

ISCED 3, nivel de calificare 3-4, prin metode inovative de învăţare ce constau în 

înfiinţarea a 4 firme de exercitiu şi desfăşurarea de activităţi în parteneriat cu entități 

din sectoare economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile 

de specializare inteligentă SNCDI. 

3. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de consiliere şi orientare a carierei pentru 222 

elevi ISCED 2-3, cu calificări din sectoarele industrie şi servicii, din cadrul a 4 licee din 

judeţele Dolj şi Sibiu, învăţământ profesional si liceal tehnologic, axate pe dobândirea 

de competenţe care răspund necesităților actuale și viitoare ale pieţei muncii. 
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4. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă prin parteneriatului social între 

sectorul educaţie şi mediul de afaceri, în special entităţi din sectoare economice cu 

potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă 

SNCDI prin crearea unui sistem de informare coordonată în ambele sensuri privind 

nevoile de instruire, implicarea actorilor relevanţi în planificarea ofertei de educaţie şi 

formare profesională pentru facilitarea tranziției de la educație la muncă.  

Indicatorii de rezultat sunt după cum urmează: 

- 47 de persoane (elevi/ucenici) care își găsesc un loc de muncă la încetarea 

calității de participant, din care 6 persoane din zona rurală 

- 23 de persoane (elevi/ucenici) care urmează studii/cursuri de formare la 

încetarea calității de participant, din care 3 persoane din zona rurală 

- 178 de persoane (elevi/ucenici) certificate la încetarea calității de participant, 

din care 20 persoane din zona rurală 

Indicatorii de realizare sunt după cum urmează: 

- 222 persoane (elevi/ucenici) care beneficiază de sprijin pentru participarea la 

programe de educație/FP, din care  25 de persoane (elevi/ucenici) din zona 

rurală  

-  

În urma programelor de formare și a sesiunilor de pregătire, nu mai puțin de 4 firme 

noi vor fi înființate, implicând participarea beneficiarilor cursurilor, care vor pune în 

practică (în mediul real de afaceri) competențele pe care le-au dobândit.  

Pe tot parcursul - atât al programelor de formare, cât și al sesiunilor de pregătire - 

proiectul va asigura consiliere de specialitate și de orientare în piața muncii 

pentru toți participanții.  

 


