
 
 
 

 

cnanțat din Pramul Operational Capital Uman 2014-2020 
TitluProiect:  în risc                                        
 

Data: 21. Noiembrie 2020 
 

 " PRO- START- PRIMII PASI CATRE O CARIERA DE SUCCES“ 
 

   Asociația "EDUCAȚIE ȘI VIITOR " in parteneriat cu ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SUSTENABILA 
"EVOLUTIV "- A.l.S.E., implementează, începând cu luna Noiembrie 2020, proiectul  " PRO- START- PRIMII 
PASI CATRE O CARIERA DE SUCCES“ Cod SMIS 132933 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe 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. Contract nr.  POCU/633/6/14/ 132933. 
Bugetul total al proiectului este de 2.372.322,95 lei, din care: 

 valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European este de 2.016.474,50 lei,  

 valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este de 355.848,45. 
Durata proiectului: 24 luni. 
Obiectivul general al proiectului consta in Dezvoltarea unui sistem integrat de dobandire a competentelor si 
abilitatilor profesionale practice pentru 200 de elevi din judetul Neamt ce provin din învățământul secundar și terțiar 
non-universitar (ISCED 3 - nivel de calificare 3-4 si ISCED 4 - nivel de calificare 5), prin participarea acestora la 
programe eficiente de invatare la  locul de munca, facilitarea şi dinamizarea tranziţiei de la şcoală la cariera 
profesionala, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile 
de specializare inteligenta conform SNCDI. De asemenea, Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea 
Obiectivului tematic 10 - Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in 
vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii. Prioritatea de investitii 10.iv - Imbunatatirea 
utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si 
consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru 
anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare 
bazate pe munca. 
 
Rezultatele anticipate ale proiectului: 
Elevii participanti la stagiul de practica vor avea asigurate urmatoarele: 

 echipamente de lucru, in functie de specificul fiecarei calificari (ex: halate, sort, bonete, pantaloni, etc); 
 cheltuielile necesare pentru efectuarea examinarilor de medicina a muncii si a analizelor obligatorii pentru 

efectuarea pregatirii practice; 
 materiale pentru desfasurarea instruirilor: caiet si pix, formulare tipizate specifice (ex: facturier, borderouri, 

etc). 
 vor putea obtine o bursa in cuantum de 300 lei/ elev toti absolventii stagiilor de practica care obtin 

minimum nota 7.50 va evaluarea finala. 
In cadrul  programelor de instruire practica toti elevii vor avea de parcurs un modul ce vizeaza Utilizarea TIC si 
dezvoltarea competentelor digitale. 
 

 
 

Conferința de lansare va avea loc în data de 23.11.2020  pe Terasa Hotelului Victoria – Tg Neamt- 
Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 6-8 incepand  cu ora 12:00. 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 
 
 
 
Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
ASOCIAŢIA "EDUCAȚIE ȘI VIITOR" –B-dul. Gen. N. Dascalescu, Nr. 15, Bl. T1, Sc. B, Piatra Neamt, Jud. Neamț, tel. 0233-274783, 
email:educatiesiviitor@yahoo.com, persoană de contact: Anton Mirela Mihaela – Manager Proiect 
Asociatia pentru Integrare Sustenabila “Evolutiv” - A.I.S.E - Comuna Alexandru cel Bun, Sat Viișoara, str. Rozelor, nr. 42, Piatra Neamț, 
județ Neamț , tel. 0733943011, email: office@plurigrup.ro, persoană de contact: Serghie Mihaela-Gabriela- Coordonator proiect 

                Comunicat de presă 


