
 

 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară: 6 - Educaţie şi competenţe 

Apel pentru proiecte: 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 
Titlul proiectului: Inceputul carierei tale - Program de stagii de practica in domeniul economic, agricol si protectia mediului 

din judetul Giurgiu 

Contract: POCU/633/6/14/132143 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Proiectul ”Începutul carierei tale - Program de stagii de practica in domeniul economic, agricol si 

protectia mediului din judetul Giurgiu” isi propune dezvoltarea unui program de stagii de practica la locul 

de munca pentru 181 de elevi,  contribuind la obiectivul specific al apelului, respectiv Cresterea participarii 

la programe de învațare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învațamântul secundar si terțiar non-

universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din 

domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Programele de invatare la locul de munca vor fi 

gestionate SC Eco rural Consulting SRL care va identifica agenti economici pentru efectuarea practicii pentru 

cei 181 de elevi beneficiari in cadrul proiectului. 

Beneficiarul proiectului este Eco Rural Consulting SRL în parteneriat cu Liceul Udriște Năsturel 

Hotarele si Liceul Tehnologic nr. 1 Prundu. 

Grupul ținta al proiectului este format din 181 de elevi din învațamântul secundar (ISCED 2-3, nivel 

de calificare 3 si 4 din unitățile de învațământ partenere în proiect, Liceul Tehnologic nr.1 din Prundu si 

Liceul Udriste Nasturel din Hotarele, județul Giurgiu.  

Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii la programe de învațare la locul de munca 

prin dezvoltarea unui program de stagii de practica in domeniile technician in activitati economice, 

agricultura, protectia mediului pentru un numar de 181 de elevi din invatamantul secundar din judetul Giurgiu 

provedind in special din mediul rural. 

Cunoasterea si promovarea activitatilor proiectului, precum si informarea asupra beneficiilor 

programelor de internship si stagii de practica, atât pentru grupul tinta, cât si pentru angajatori se vor realiza 

prin: organizarea a doua evenimente de tip masa rotunda, care se vor desfasura la inceputul si la sfarsitul 

proiectului, contact direct, anunturi postate pe internet, pe site-urile scolilor si al proiectului, precum si afise 

în cadrul liceelor. Cele doua mese rotunde vor reprezenta un instrument de inovare sociala, prin pozitionarea 

proiectului in cadrul unui concept care sa conduca la noi abordari pentru facilitarea integrarii socio-

profesionale, într-un mod care sa raspunda nevoilor individuale si ale pieței forței de munca. 

Pe tot parcursul lunii DECEMBRIE 2021 vor avea loc evenimente de tip masa rotunda in cadrul 

liceelor partenere in proiect, cu toti elevii înscriși in grupul țintă, mese rotunde cu tema Facilitarea integrarii 

socio-profesionale/insertia pe piata muncii. 

Pentru mai multe informatii despre proiect, va rugam sa contactati secretariatele scolilor partenere. 

Persoane de contact: 

- Burda Alexandra Mihaela - 0787440774 

- Giolu Christian  Marian - 0767344230 


