Proiect în derulare prin Asociația Profesională Patronatul Roman din Industria de
Mecanică Fină, Optică şi Mecatronica ‐ APROMECA
Denumire proiect: “Spre angajare, prin practică”,
cod POCU/90/6.13/6.14/107584, Contract Nr. 61061 / 22.08.2018.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014–2020, axa prioritară 6 „Educație şi competente”.
Valoarea proiectului: 2.086.294,09 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabila din FSE: 1.755.390,43 lei, valoarea eligibilă nerambursabila din
bugetul național: 289.524,92 lei, valoarea co‐finantarii eligibile: 41.378,74 lei.
Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 23 august 2018 – 22 august 2020

Parteneri:
 Partener 1 ‐ Universitatea "Danubius" din Galați ‐ Puşca Andy – Coordonator parteneri – andypusca@univ‐danubius.ro
 Partener 2 ‐ Universitatea "Valahia" din Târgovişte – Salisteanu Ioan Corneliu – Coordonator parteneri – cornel.salisteanu@valahia.ro
 Partener 3 ‐ S.C. Indice Consulting and Management S.R.L.: Caetano Marques Marcelo Jose – Coordonator parteneri – bucuresti@indice.ro

Grupul țintă este reprezentat de:


235 de studenți cu domiciliul/rezidență în regiunile Sud Est şi Sud Muntenia.

Cei 235 de studenți provin atât din mediul urban (aproximativ 215 studenți) cât şi din mediul rural
(aproximativ 20 studenți), atât de la Universitatea "Danubius" din Galați (165 studenți) cât şi de la
Universitatea "Valahia" din Târgovişte (70 studenți).

Obiectivul general al proiectului este facilitarea tranziției de la educație la piața forței
de muncă pentru 235 de studenți din regiunile SE şi SM prin dezvoltarea de
competente profesionale şi transversale cerute pe piața muncii, contribuind la
creşterea numărului de studenți care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a
participării la activitățile proiectului.

Obiectivele specifice sunt:
OS 1 ‐ Consilierea profesională axată pe dobândirea de competente ce rapund
necesitaților pieței muncii, a 235 de studenți;
OS 2 ‐ Consolidarea/continuarea parteneriatelor existente între universități şi agenți
economici (parteneri de practică)
OS 3 ‐ Creşterea numărului de parteneriate de practică prin încheierea a 20 noi
parteneriate ale universităților cu noi agenți economici (parteneri de practică)
OS 4 ‐ Creşterea accesului la programele de învățare la locul de muncă pentru studenți
prin organizarea şi derularea a 235 de stagii de practică
OS 5 ‐ Valorificarea competentelor profesionale a studenților prin organizarea a 4
concursuri / competiții.

