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COMUNICAT DE PRESĂ – ÎNCHIDERE PROIECT POCU 

ID 131806 – ”Stagii de practică în regiunea Nord-Vest pentru elevii din domeniul turismului și 
alimentației” 

 
S.C RCG CONSULTING GROUP SRL (Solicitant), în parteneriat cu FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA (Partener 1), 

anunță închiderea proiectului „Stagii de practică în regiunea Nord-Vest pentru elevii din domeniul turismului și 

alimentației” (Cod SMIS 131806), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și Competențe, Obiectiv 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 Strategiei Naționale 

pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de 

Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), număr contract de finanțare POCU/633/6/14/131806. 

 
Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și 
terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea 
deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 
185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație, mecanică, electronică automatizări, 
chimie industrială, fabricarea produselor de lemn, estetică și igiena corpului omenesc, economic și protecția 
mediului. Acesta a fost îndeplinit în proporție de peste 100%.  

În urma realizării tuturor activităților propuse, au fost obținute următoarele rezultate: 
➢ 186 de elevi au beneficiat de servicii de orientare și consiliere profesională 
➢ 198 de elevi au participat la stagiile de practică organizate prin proiect la agenți economici care activează 

în domenii economice cu potențial competitiv 
➢ 142 dintre elevii asistați au obținut certificate de calificare profesională 
➢ 45 dintre elevii asistați și-au găsit un loc de muncă la încetarea calității de participant 
➢ 37 dintre elevii asistați își continuă studiile la încetarea calității de participant 
➢ O platformă online creată pentru dezvoltarea continuă a persoanelor din grupul țintă, conținând 3 module: 

1) comunicare mediul privat – instituții educaționale, 2) formare profesională/e-learning și 3) 
antreprenoriat.  

 
Bugetul total al proiectului a fost de 2.312.066,30 lei, din care valoarea co-finanțării Uniunii Europene și a 
Gurvenului României a fost în valoare de 2.196.462,99 lei. Proiectul s-a implementat în Regiunea Nord-Vest, 
județele Cluj și Sălaj, pe o perioadă de 27 luni, în perioada 16.09.2020 – 31.12.2022. 
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