
 
 

 

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 
 

Data : 23.05.2014 
 

Anunţ de lansare proiect şi selecţie grup ţintă 

„ ACCED / Absolvenţi Competitivi Către o Economie Durabilă– tehnici inovative pentru îmbunătăţirea 

inserţiei elevilor de liceu pe piaţa muncii”  
  

Asociaţia Târgovişte spre Europa (Beneficiar) în parteneriat cu Colegiul Naţional Nicolae Titulescu 
Pucioasa (Partener 1), Liceul Tehnologic Pucioasa (Partener 2) şi Asociaţia InoVitaVerde (Partener 3), 
anunţă lansarea proiectului “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, co-finanţat 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 ce urmează a fi selectat din cadrul Partenerului 1 - Colegiul Naţional Nicolae Titulescu 
Pucioasa este reprezentat de 500 elevi cu profil teoretic .În cadrul proiectului, aceştia vor beneficia de: 

- consiliere şi orientare profesională 
- activităţi inovative specifice - firme de exerciţiu  
Condiţiile de selecţie a grupului ţintă pentru proiectul ACCED, pot fi consultate la sediul Partenerului 1, 

la adresa din B-dul Trandafirilor, nr.9, Pucioasa. Eventuale clarificări pot fi solicitate telefonic sau în scris la 
datele de contact ale Partenerului 1 inserate mai jos. 

Proiectul se implementează în Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, pe o durată de 18 luni (25.04.2014 – 
23.10.2015). 

 
Pentru detalii: 
Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa (Partener 1) 
Coordonator Proiect P1: Daniela MIRCEA 
Responsabil Grup Ţintă : Mihaela DIACONESCU 
E-mail: dana_mircea13@yahoo.com, telefon 0245760489 
Asociaţia Târgovişte spre Europa ( Beneficiar) 
Manager proiect  - Ana DOJANĂ - ate.office@yahoo.com 
Asociaţia InoVitaVerde ( Partener 3) 
Coordonator proiect 3 - Cristina NICOLESCU  
E-mail: office@inovitaverde.ro, inovitaverde@gmail.com 
 
 
 

mailto:dana_mircea13@yahoo.com
mailto:office@inovitaverde.ro

