Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la ș coală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „ACCED / Absolvenţi Competitivi Către o Economie Durabilă– tehnici inovative pentru îmbunătăţirea inserţiei elevilor de liceu pe
piaţa muncii”
Beneficiar: Asociaţia Târgovişte spre Europa
Contract POS DRU/161/2.1/G/139606

Colegiul Național “Nicolae Titulescu”
partener în cadrul proiectului „ACCED / Absolvenţi Competitivi Către o Economie Durabilă –
tehnici inovative pentru îmbunătăţirea inserţiei elevilor de liceu pe piaţa muncii”

În perioada 25.04.2014 – 23.10.2015, se derulează proiectul „ACCED / Absolvenţi
Competitivi Către o Economie Durabilă – tehnici inovative pentru îmbunătăţirea inserţiei elevilor
de liceu pe piaţa muncii” POS DRU/161/2.1/G/139606, în cadrul parteneriatului: Asociaţia
Târgovişte spre Europa (Beneficiar), Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” Pucioasa (Partener 1),
Liceul Tehnologic Pucioasa (Partener 2) şi Asociaţia InoVitaVerde (Partener 3). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe piaţa
muncii a elevilor din învăţământul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere şi
orientare profesională, prin creşterea performanţei stagiilor de practică şi utilizarea metodelor
inovative de tip “firme de exerciţiu”. Grupul ţintă selectat din cadrul Partenerului 1 - Colegiul
Naţional “Nicolae Titulescu” Pucioasa va fi reprezentat de 500 elevi. În cadrul proiectului, elevii
beneficiază de consiliere şi orientare profesională și activităţi inovative specifice - firme de exerciţiu.
Până la sfărștiul lunii februarie 2015, au fost selectați în grupul țintă al proiectului peste 300
elevi din clasele IX-XII. Toți elevii selectați beneficiază de activitatea A2. Consilierea și orientarea
profesională a elevilor din grupul țintă al proiectului - activitate realizată de Asociaţia Târgovişte
spre Europa (evaluarea abilităților cognitive, a profilului psihologic și intereselor profesionaleș
informare profesională; consiliere profesională). 60 dintre elevii selectați în grupul țintă beneficiază
de acitivitatea A4. Realizare platformă inovativă - platforma inovativă de acțiuni pentru tranziția
de la școală la viața activă, în cadrul căreia elevii iau contact cu conceptul de firmă de exercițiu.
Cele patru firme sunt coordonate de experții Asociaţiei InoVitaVerde: Cătălina Homeghiu, Cristina
Tanislas și Eusebiu Petrescu. În luna mai a acestui an se va organiza un târg de firme de exercițiu
(A4.3) la care vor participa toate cele șase firme create în proiect (patru de la P1 și două de la P2),
firme de exercițiu autorizate ROCT invitate (din regiune/alte regiuni). Se va organiza un concurs pe
secțiuni: cel mai bun stand, cea mai buna prezentare, cel mai bun spot publicitar, cel mai bun
vânzător etc și se vor acorda premii pe echipe/membrilor FE.
Pentru Colegiul Național “Nicolae Titulescu” proiectul prevede un buget total de 311.065,41
lei, din care 6252,41 lei reprezintă contribuția proprie. 100.000 lei sunt alocați subvențiilor pentru
elevii din grupul țintă (200 lei/elev), iar 6000 lei reprezintă premiile ce se vor acorda elevilor
participanți la concursurile adresate firmelor de exercițiu. Proiectul prevede cheltuielii de tip FEDR

pentru colegiul nostru, destinația acestora fiind renovarea spațiilor în care se desfășoară activitățile
din proiect. Așadar, în cadrul proiectului se renovează și dotează : 2 laboratoare IT (fiecare dotat cu
15 birouri, 15 scaune, 2 dulapuri, 1 masa meeting, 15 PC-uri, 1 videoproiector+ecran proiecție), un
spațiu pentru consiliere (2 scaune, 1 birou, 1 dulap) și o sală de conferințe/activități specifice: 3
mese meeting, 20 scaune.
Colegiul Național “Nicolae
Titulescu” a
atribuit
contractul de
lucrări
„Reabilitare/modernizare spații activități proiect” firmei SC SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI
PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL, prin procedură de încredințare directă (criteriul aplicat pentru
stabilirea ofertei caştigătoare, fiind prețul cel mai scăzut) valoarea contractului conform ofertei
financiare câștigătoare fiind de de 26.150,00 lei, fără TVA. Spațiile care s-au reparat/amenajat
sunt: sală de conferință, cabinete de consiliere, grupuri sanitare existente ce deservesc spațiile în
care se vor desfășura activitățile proiectului. Lucrările de renovare au fost realizate și finalizate de
către la data de 11.12.2014. De asemenea, în cadrul proiectului, s-a realizat achiziția de
echipamente IT (30 computere de birou cu monitor, inclusive software, 2 videoproiectoare+ecrane
proiecție, 2 switch-uri, o cameră video), prin procedura de încredințare directă. Contractul a fost
atribuit firmei LOGIC COMPUTER SRL prin încredințare directă – cerere de ofertă, valoarea
contractului fiind de 57450 lei, fără TVA. În perioada imediat următoare se vor realiza achizițiile de
mobilier, servicii de conectare echipamente IT la rețele informatice și papetărie/consumabile.
Colegiul Național “Nicolae Titulescu” mulțumește Primăriei Orașului Pucioasa, fără sprijinul
căreia inițierea și implementarea proiectului nu ar fi fost posibilă.

Coordonator proiect, Mihaela DIACONESCU
Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa (Partener 1)

