
 
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 

 

 
 

INVITAŢIE la evenimentul  

 „Târg inter-regional de firme de exercițiu - ACCED / Absolvenți Competitivi Către o Economie Durabilă” 

 

Colegiul Naţional Nicolae Titulescu (Partener 1/P1), Liceul Tehnologic Pucioasa (Partener 2/P2) şi Asociaţia 

InoVitaVerde (Partener 3 /P3), coordonator al Activității 4 „Realizare platformă inovativă de acțiuni pentru tranziția de la 
școală la viața activă”), în cadrul proiectului cu finanțare europeană POSDRU/161/2.1/G/139606 „ACCED / Absolvenți 

Competitivi Către o Economie Durabilă – tehnici inovative pentru îmbunătățirea inserţiei elevilor de liceu pe piaţa 
muncii”, au plăcerea de a vă invita să participați, în perioada 15 - 17 mai 2015 la evenimentul intitulat „Târg inter-regional de 
firme de exercițiu - ACCED / Absolvenți Competitivi Către o Economie Durabilă”. 

 

Obiective: 

 Consolidarea abilităților elevilor din cadrul firmelor de exercițiu înființate la nivelul proiectului în ceea ce privește 
derularea activității de promovare a firmelor de exercițiu 

 Intensificarea relațiilor de colaborare între firmele de exercițiu expozante, prin crearea unui cadru favorabil activității de 
tranzacționare între acestea 

 Promovarea conceptului de firmă de exercițiu atât în rândul elevilor şi al comunității locale 
Repere: 

 Locație:  Pucioasa, Bd. Trandafirilor, nr. 9, sediul CN Nicolae Titulescu Partener 1 (P1) Vineri, 15 mai 2015, între orele 
15:00 – 19:00: pregătire/amenajare standuri (elevii participanți, cu sprijin membri ai echipei de proiect responsabili de la 
P3, P1, P2) 

 Sâmbătă, 16 mai 2015, între orele 10:00 – 17:00: moment festiv de deschidere oficială a Târgului, desfășurare activități 
de vizitare - cu promovare / prezentare oferte de către elevii din firmele de exercițiu expozante şi desfășurare concurs. 

 Duminică, 17 mai 2015, între orele 9:00 – 12:00: moment festiv de închidere a Târgului şi desemnare câștigători 
concurs. 

 Invitați: 

Reprezentanți ai instituțiilor publice locale cu atribuții relevante pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale la elevi şi tineri, 
reprezentanți ai părinților, ai mediului de afaceri local, colaboratori şi parteneri ai proiectului, reprezentanți mass-media.   
 

 
Mihaela Diaconescu   

Coordonator proiect P1 
Laurenția Arjan        

Coordonator proiect P2 
Cristina Nicolescu 

Coordonator proiect P3 
CN Nicolae Titulescu 
miha_66@yahoo.com,           

728.909.202 
 

LT Pucioasa 
  laura_arjan@yahoo.com,  

0722.536.475 

Asociaţia  InoVitaVerde 
  office@inovitaverde.ro, 

0722.546.416 

 
 


