
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Titlu: “ÎNVAȚĂ PENTRU UN LOC DE MUNCĂ SIGUR!”

Beneficiar: COMPA  SIBIU

Partener: ULB SIBIU

Obiectivul general al proiectului: Facilitarea trecerii de la educație la viața activă pentru 70 de studenți și 
240 de elevi, prin programe de învățare la locul de muncă într-un sector de activitate cu potențial competitiv 
ridicat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ și angajatori în scopul dezvoltării de 
servicii și modele care să răspundă provocărilor sociale;

2. Informarea și consilierea profesională pentru 70 de studenți și 240 de elevi în vederea tranziției de la 
școală la viață;

3. Dezvoltarea competențelor pentru 70 de studenți și 240 de elevi, prin stagii de practică la un potențial 
loc de muncă;

4. Conștientizarea elevilor și studenților pentru o dezvoltare continuă a competențelor și pentru 
implicare activă într-o societate durabilă.

Activitățile proiectului

A1. Managementul proiectului.

A2. Încheierea și derularea parteneriatelor / convențiilor de practică.

A3. Organizarea programelor de învațare la locul de muncă.

A4. Derularea programelor de învatare la locul de muncă pentrut elevi și studenți.

A5  Consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți.

A6. Crearea unui sistem de informare privind nevoile instituțiilor de învățământ și ale angajatorilor.

A7. Activități suport (achiziții, informare și publicitate)

Beneficii: 

· însușirea și dezvoltarea unor abilități profesionale, specifice mediului de practică al angajatorului;

· șansa de a câștiga experiența profesională reală și de a obține un loc de muncă permanent;

· interacțiunea cu tutorii - o modalitate de a învăţa direct de la specialiști;

· continuarea formării prin programe de masterat, doctorat, schimb de experiență, programe de 
formare în domenii specifice;

· subvenții: 

- 400 lei/ 200 lei pentru fiecare elev și 50 premii în valoare de 450 lei, pentru cei mai buni elevi la 
finalul stagiului de practică;

- 250 lei pentru fiecare student și 14 premii în valoare de 900 lei, pentru cei mai buni studenți la 
finalul stagiului de practică;

· fiecare participant va primi o mapă personalizată ce conține materialele de prezentare ale 
proiectului, o memorie USB și un pix.
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