
 
 

 

Data: 17.09.2020 

Lansare proiect ” Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul economic - 

ECONOMIC” 

POCU/633/6/14/131925  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN, în parteneriat cu Asociația de 

prietenie româno-franceză ROMFRA,  lansează proiectul ” Primii pași spre dezvoltarea 

profesională în domeniul economic - ECONOMIC” Componenta 1- STAGII DE 

PRACTICĂ PENTRU ELEVI Regiuni mai puțin dezvoltate, cod SMIS 131925, 

cofinanțat   din      Fondul  Social   European  prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020.  

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ratei de participare a elevilor din 

învățământul terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin 

participarea unui număr de 184 elevi la activități relevante și obligatorii precum stagii de 

practică, ședințe de consiliere și orientare în carieră și derularea unui program inovativ de 

antreprenoriat prin planificarea, organizarea și implementarea unor „Firme de exercițiu”.  

Activitățile proiectului vor fi implementate prin realizarea unor parteneriate sustenabile cu 

sectorul privat, inclusiv cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv 

identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate - SNC  și din domeniile de 

specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare - 

SNCDI, menite să faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la educație la un loc de 

muncă.  

Sustenabilitatea instituțională, precum și a programelor educaționale, va fi asigurată prin 

diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului, la 

nivel local și regional, prin crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul 

privat/angajatori și mediul preuniversitar. 

Rezultatele principale obținute în urma implementării proiectului:  O campanie de 

conștientizare privind importanța participării elevilor la stagii de practică, 2 mese rotunde 

organizate, o pagină oficială a proiectului în mediul online; 10 parteneriate sustenabile între 

mediul preuniversitar și sectorul privat/angajatori; Un Studiu de îmbunătățire a condițiilor 

de integrare pe piața muncii; 2 Stagii de practică derulate în domeniul Turismului, 

respectiv domeniul Economic, cu 184 Sesiuni de orientare a elevilor privind realizarea 

stagiilor de practică susținute (92 sesiuni/Stagiu), 184 Portofolii de practică al elevului 

realizate (92 portofolii/stagiu), 6 Programe de practică derulate (3 programe/stagiu), 2 

Concursuri  pentru stimularea elevilor cu cele mai bune performanțe realizate (1 

concurs/stagiu), 30 Premii oferite pentru elevii participanți la activitatea de practică (15 

premii/stagiu); Un program de consiliere profesională şi orientare în carieră realizat  pe 

baza unei metodologii de organizare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala, Un 

Proiect profesional al elevului – document cadru, 184 elevi participanți la sesiunile de 

consiliere și orientare în carieră, 184 portofolii ale  elevilor, 6 vizite de studiu efectuate; Un 

program inovativ de antreprenoriat destinat elevilor implicați în activitățile proiectului 

realizat pe baza unei Metodologii privind desfăşurarea programului de antreprenoriat 

inovativ, 184 Planuri de afaceri realizate de către elevi, 40 planuri de afaceri înscrise în 

Competiție;  6 firme de exercițiu înființate cu scopul ca elevii participanți să dobândească 



 
 

 

competențe specifice din sfera economică reală, valorificând astfel oportunitățile de creștere 

profesională, dezvoltare pentru carieră și încadrare în câmpul muncii,  un Portofoliu de 

participare a elevilor/Competiție, 3 Portofolii privind activitatea firmelor de 

exercițiu/Competiție 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.372.037,54 lei din care asistența financiară 

nerambursabilă este de 2.016.231,95 lei.  

 

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni: 17.09.2020 – 16.09.2022 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020. 

 

 

 


