
 

 

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 școală 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 

 

Comunicat de presă 
- Încheiere proiect ACCED, www.acced.eu - 

 

Asociaţia Târgovişte spre Europa, în parteneriat cu Colegiul Naţional Nicolae Titulescu 
din Pucioasa, Liceul Tehnologic din Pucioasa şi Asociaţia InoVitaVerde anunţă finalizarea 
proiectului „ACCED / Absolvenţi Competitivi Către o Economie Durabilă– tehnici inovative pentru 
îmbunătăţirea inserţiei elevilor de liceu pe piaţa muncii”, proiect POS DRU/161/2.1/G/139606, 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013.  

Perioada de implementare a proiectului: 24.04.2014 – 15.12.2015. Grupul ţintă a constat 
dintr-un număr de 630 elevi din cadrul instituţiilor de învăţământ partenere, respectiv de la Colegiul 
Naţional Nicolae Titulescu din Pucioasa şi de la Liceul Tehnologic din Pucioasa. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.002.922,35 lei, din care 1.962.663.61 lei asistenţă 
financiară nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe piaţa 
muncii a elevilor din învățământul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere şi orientare 
profesională, prin creşterea performanţei stagiilor de practică şi utilizarea metodelor inovative de tip 
„firme de exerciţiu”.  

Activităţile proiectului au contribuit la atingerea obiectivelor specifice Axei Prioritare şi 
domeniului major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Membrii grupului ţintă au 
beneficiat de activităţi integrate cu rolul de a crea / îmbunătăți competențe antreprenoriale şi de 
adaptare la mediul economic real concurenţial. Astfel: 
- au fost derulate activităţi de consiliere și orientare profesională (activităţi individuale şi de grup) cu 
toţi membrii grupului ţintă; 
- au fost derulate 10 stagii de practică inovatoare, la care au participat 120 de elevi grup ţintă de la 
P2 / Liceul Tehnologic din Pucioasa; a fost desfăşurat un concurs în care cei 16 câştigători 

desemnați au fost premiaţi; au fost desfășurate acțiuni de diseminare și schimb de bune practici (1 
seminar dedicat, întâlniri inter-regionale, la licee partenere și agenți economici relevanți din alte 

localități, etc). 
- au fost constituite 8 firme de exerciţiu (5 la P1 şi 3 la P2) cu participarea a 110 (elevi din grupul 
ţintă, care au derulat activităţi într-un mediu virtual specific (platforma on-line), simulând activitatea 
curentă a unui agent economic real (resurse umane, marketing, vanzări, cumpărări, management 
etc); a fost organizat şi desfăşurat Târgul inter-regional al firmelor de exercițiu  ACCED / Absolvenți 
Competitivi Către o Economie Durabilă, la care au participat firme de exerciţiu constituite prin 
proiect şi firme de exerciţiu invitate, din judeţul Dâmboviţa şi din regiunea Nord-Est.  

- au fost desfăşurate acțiuni pe tematica dezvoltării durabile și a egalității de șanse (1 eveniment, 
acțiuni curente specifice). 

- au fost realizate investiții (acestea au constat preponderent în: la partener P1 amenajare spații 
pentru laborator și dotări constând în mobilier și echipamente IT, respectiv la partener P2 o 
microrezervație ecologică inovativă dotată și amenajată) 
 Conferinţa de încheiere a proiectului va avea loc în data de 09.12.2015, ora 14:00, la sediul 
Colegiului Naţional Nicolae Titulescu din Pucioasa, Dâmboviţa. 
 
Contact: Ana DOJANĂ – Manager proiect (ate.office@yahoo.com) 
     Mihaela DIACONESCU – Coordonator proiect Partener 1 (miha_66@yahoo.com) 
     Laurenția ARJAN  - Coordonator proiect Partener 2 (laura_arjan@yahoo.com)  
     Cristina NICOLESCU – Coordonator proiect Partener 3 (office@inovitaverde.ro) 
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