
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Titlu Proiect: C.O.P.A. - Consiliere și orientare, practică și angajare! – Cod SMIS 2014+: 130673 
Apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare 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 şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Contract nr. POCU/633/6/14/ 130673 
 
 
 
 
 

Data: 21 octombrie 2020 
 

C.O.P.A. - Consiliere și orientare, practică și angajare! 
 

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L., în parteneriat cu LICEUL ECONOMIC „ALEXANDRU IOAN 
CUZA” PIATRA NEAMȚ implementează, începând cu data de 05.10.2020, proiectul “C.O.P.A. - 
Consiliere și orientare, practică și angajare!”, proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Obiectiv 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, Contract nr. POCU/633/6/14/ 130673. 
 
Bugetul total al proiectului este de 2.374.054,43 lei din care: valoarea eligibilă a finanţării 
nerambursabile acordate din Fondul Social European este de 1.947.638,59 lei, valoarea eligibilă a 
finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este de 329.268,93 lei, iar contribuţia eligibilă a 
partenerilor este de 97.146,91 lei. 
 
Durata proiectului: 18 luni (05.10.2020-04.04.2022) 
 
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem integrat de dobândire a 
competențelor și abilităților profesionale practice pentru 185 de elevi din județul Neamț ce provin din 
învățământul secundar, prin participarea acestora la programe eficiente de învățare la potențiali angajatori, 
facilitând tranziția grupului țintă de la educație la piața muncii, cu accent pe sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
 
Rezultatele anticipate ale proiectului: 

 185 elevi (întreg grupul țintă) vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de învățare la 
locul de muncă de tipul stagii de practică/instruiri practice; 

 185 elevi (întreg grupul țintă) vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională 
individuală și de grup, inclusiv vizite de lucru la potențiali angajatori; 

 minim 180 elevi (cca 97,3 % din grupul țintă) vor fi certificați la încetarea calitații de participant; 
 65 elevi (cca 35,1 % din grupul țintă) vor primi premii (1500 lei/premiu) în cadrul a 6 concursuri 

organizate în cadrul stagiilor de practică în vederea îmbunătațirii performanțelor profesionale; 
 minim 39 elevi (cca 21% din grupul țintă) vor avea un loc de muncă la încetarea calitații de 

participant; 
 minim 20 elevi (cca 10,8 % din grupul țintă) vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calitații 

de participant. 
  
Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 22 octombrie 2020 la 
Sala de festivități a Liceului Economic „Alexandru Ioan Cuza” Piatra Neamț, 
începând cu ora 13.00. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
 
Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. - Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamţ, tel. 0733-943011 
email: office@plurigrup.ro, persoană contact: Serghie George-Cătălin – Manager proiect. 
LICEUL ECONOMIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” PIATRA NEAMȚ - Str. Alexandru Lăpușneanu nr.16, 
Piatra Neamț, tel.0233-211552, email: economicnt@yahoo.com, persoană contact: Gheorghiu Doina- 
Georgeta – Coordonator proiect 
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