30.06.2021
Conferinta de inceput - proiectul
serios-un angajat valoros”

“Practicant

Asociația “Excelență în Educație și Formare Continuă” in
parteneriat cu Liceul Tehnologic “Victor Frunza”, Ramnicu-Sarat, judetul Buzau, si INFOR ELEA, din San Secundo di Pinerolo, regiunea
Piemonte , Italia, anunta organizarea Conferintei de inceput pentru
proiectul “Practicant serios-un angajat valoros”, ID 106732, proiect
cofinantat FSE-POCU 2014-2020.
Deschiderea conferinţei va avea loc luni,5 iulie 2021, începând cu orele 10,30, la
Sala de sport a Liceului Tehnologic „Victor Frunza”,din Ramnicu Sarat.
Conferința va prilejui prezentarea principalelor activitati si rezultate asteptate in urma implementarii proiectului , a bunelor practici evidentiate in desfasurarea activitatilor si a experientelor personale ale membrilor grupului tinta in
principalele domenii ale proiectului: efectuarea stagiilor de practica la agenti economici, colaborarea scolilor/liceelor cu agentii economici , pentru a oferi elevilor
de la Liceul Tehnologic „Victor Frunza ” posibilitatea de a cunoaste direct conditiile de munca in care isi vor desfasura activitatea, consilierea profesionala menita
sa-i sprijine pe tineri in a-si descoperi inclinatiile si interesele profesionale.
In aceasi timp , elevii care se vor distinge in activitatile de stagii si se
vor califica pe primele locuri la concursul „Cel mai bun practicant” organizat in
proiect, vor beneficia si de stagiile internationale de pregatire practica in Italia ,
la agenti economici, aceasta fiind o oportunitate importanta in cadrul pregatirii
lor profesionale pentru ca au posibilitatea de a intre in contact direct cu conditiile de munca din UE. Elevii vor primi burse in valoare de 300 de lei pentru stagiul

complet de pregatire practica si premii –cate 13- in valoare de 500, 400 si de 300
de lei.
Obiectivele proiectului vizeaza dezvoltarea aptitudinilor si competentelor profesionale practice specifice si cresterea participarii la programe de invatare la locul
de munca, pentru 182 elevi (din care 145 din mediul rural) inmatriculati la Liceul Tehnologic “Victor Frunza” Ramnicu-Sarat, in vederea insertiei viitoare pe piata muncii,
in domenii profesionale relevante specializarii studiate din domeniile Mecanica, Electromecanica, Electric si in concordanta cu propriul set de competente,si facilitarea
colaborarii intre scoala ,agenti economici si autoritatea locala. In plus, la finalizarea
activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, 39 de elevi isi vor gasi un loc de munca
urmare a participarii la stagiile de pregatire practica desfasurate la agenti economici.
La conferinta vor participa elevi ai Liceului Tehnologic „Victor Frunza” din
Ramnicu Sarat, membrii grupului tinta , care efectueaza deja stagiile de practica ,au
fost consiliati si, de asemenea, elevi ai liceului care urmeaza sa se inscrie in grupul
tinta, membri ai echipei de proiect, invitati - agentii economici la care se desfasoara
sau urmeaza sa se desfasoare stagiile de practica,autoritati locale si reprezentanti ai
ISJ Buzau.
Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu prevederile apelului de
proiecte nr. 11 prin asistarea persoanelor din Grupul Tinta in tranzitia de la scoala la
viata activa, facand uz de instrumente si solutii inovative precum oferirea de programe
integrate de consiliere si orientare profesionala, organizarea de stagii de practica /
programe de invatare la locul de munca, programe de stagii intensive in tari UE.
Proiectul stabileste un plan integrat de masuri cu beneficii concrete si efecte
pozitive pe termen mediu si lung ce vor contribui la finalizarea studiilor si angajare a tinerilor , dar si la cresterea gradului de constientizare, responsabilizare si
implicare a agentilor economici prin asigurarea unei perceptii corecte a avantajelor pe care le aduce in dezvoltarea economiei si a comunitatii facilitarea accesului la programe de formare la locul de munca pentru grupul tinta.
Valoarea proiectului:2.374.096,27 lei
Valoarea finantarii FSE: 2.017.981,86 lei
Valoarea finantarii bugetul national: 343.747,22 lei;
Valoarea cofinantarii: 12.367,19 lei
Grupul tinta al proiectului : - Grupul tinta al proiectului va fi alcatuit din 182 de
elevi, (145 din mediul rural si 6 romi)
Informații suport:
Proiectul este implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă în parteneriat cu
Liceul Tehnologic “Victor Frunza” din Ramnicu Sarat, jud. Buzau , Județul Buzău și INFOR Elea din San
Secundo di Pinerolo,regiunea Piemonte, se desfășoară pe o perioadă de 24 luni.

Proiectul isi aduce contribuţia la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante
pentru proiect:
Strategii relevante:
- Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 – 2020
- Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020
- Strategia privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii în România
- Strategia Nationala privind Învatarea pe tot Parcursul Vietii
- Strategia Nationala de Competitivitate 2014-2020
- Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est
- Programul National de Reforma (PNR)
- Recomandari Specifice de Tara 2014
- Acord de Parteneriat 2014-2020
Obiectivul general este în concordanță cu prevederile Acordului de parteneriat 2014 -2020, Recomandările Specifice de țară 2014 și cu Programul Național de Reformă și contribuie la implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2021, Strategia
Națională pentru Învățare pe tot Parcursul Vieții 2015-2020, Strategia Națională privind Incluziunea
Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, Strategia Națională “O societate fără
bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016- 2020, Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020.
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Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul
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sau contactaţi-ne pe adresa de e-mail: excellency.face@gmail.com
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