Investe te în oameni !
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POSDRU 2007-2013
AXA PRIORITAR 2 - „Corelarea înv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN IE 2.1 - „Tranzi ia de la coal la via a activ ”
Beneficiar: Asocia ia profesional Patronatul Român din Industria de Mecanic Fin , Optic
APROMECA
Titlu proiect: „Prin practic ai viitor” – ID 141251

i Mecatronic

ANALIZA INTERMEDIAR A PROIECTULUI
“Prin practic ai viitor”
Asocia ia Profesional Patronatul Român din Industria de Mecanic Fin , Optic i Mecatronic
APROMECA, al turi de Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronic i Tehnica
M sur rii - I.N.C.D.M.T.M. Bucure ti i Universitatea Politehnic Bucure ti – Facultatea de Inginerie
Mecanic i Mecatronic si Funda ia Lumina Institu ii de nva amant (Universitatea Europei de Sud-Est
Lumina), deruleaz începând cu data de 25 aprilie 2014, proiectul “Prin practic ai viitor”, ID 141251.
Proiectul este co-finan at de Uniunea European prin Fondul Social European i prin bugetul na ional în
cadrul Programului Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul Axei prioritare 2,
DMI 2.1.
Proiectul se implementeaz în Bucure ti pe o perioad de 18 luni.
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezint dezvoltarea aptitudinilor de munc
pe pia a muncii pentru 400 de studen i din Reg BI, într-o perioada de 18 luni.

i îmbun t irea inser iei

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:
O1 - informarea privind oportunit ile de alegere a unei cariere profesionale, pentru 400 de persoane;
O2 - consiliere i orientare profesional a 400 persoane în vederea alegerii traseului profesional adecvat;
O3 – organizarea a 8 vizite de studiu în vederea sus inerii activit ii de consiliere profesional pentru 200
de persoane;
O4 – facilitarea tranzi iei de la scoal la via a activ prin organizarea de stagii de preg tire practic pentru
400 de persoane.
GRUPUL INT :
Grupul int este format din 400 de studen i. Grupul int va fi înmatriculat în sistemul na ional de
înva mânt, va fi student al unei institu ii de înv mânt din Regiunea Bucure ti Ilfov, din mediul urban i
urmeaz sec ia de profil tehnic a programelor de licen /master (mecatronic , robotic , mecanic ,
optometrie, etc.), tehologia informa iei, rela ii interna ionale i studii europene.
Pân in prezent au fost inregistra i ca si grup inta 491 de studen i.

PARTENERI

ACTIVIT ILE PROIECTULUI dedicate grupului int sunt:
Derularea de activit i de consiliere i orientare profesional .
Derularea de stagii de preg tire practic .
Realizarea indicatorilor proiectului dup 9 luni de implementare se prezinta astfel :
Num
Num
Num
Num

rul de studenti sprijiniti în tranzi ia de la coal la via a activ -91
rul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carier - 426
r de persoane care beneficiaz de consiliere/orientare– tranzi ia de la coal la viata activa -426
rul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experien i bune practici - 8

Ca principale rezultate ob inute in cadrul implementarii proiectului pot fi men ionate :
Num rul de anunturi de presa publicate: 1
Num rul de conferinte de presa realizate: 1
Num rul de seminarii realizate: 1
Num rul de materiale publicitare realizate: 16044
Nr de materiale suport distribuite in cadrul activitatii de consiliere si orientare profesionala: 852
Nr campanii de informare realizate: 1
Num rul de sesiuni de informare si consiliere individuale: 70
Num rul de sesiuni de informare si consiliere in grup: 21
Num de vizite de studiu realizate: 4
Num rul de conventii de practica incheiate: 91
Num rul de materiale suport distribuite in cadrul derularii stagiilor de pregatire practica: 182

PARTENERIAT
Solicitant: Asocia ia Profesional Patronatul Român din Industria de Mecanic Fin , Optic
i
Mecatronic - APROMECA
Partener 1: Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronic i Tehnica M sur rii I.N.C.D.M.T.M. Bucure ti
Partener 2: Universitatea Politehnic Bucure ti – Facultatea de Inginerie Mecanic i Mecatronic
Partener 3: Funda ia Lumina Institu ii de nva amant (Universitatea Europei de Sud-Est Lumina)
Valoarea total eligibil a proiectului este de 2.162.883,35 lei, din care valoarea finan rii eligibil
nerambursabil acordat din FSE este de 1.862.303,12 lei, valoarea finan rii eligibil nerambursabil
acordat din bugetul na ional este de 257.322,56, iar contribu ia eligibil este de 43.257,67 lei.

Detalii suplimentare pute i ob ine de la:
Asocia ia Profesional Patronatul Român din Industria de Mecanic Fin , Optic i Mecatronic
APROMECA Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. GHEORGHE, Manager proiect
Tel/Fax: 021.252.30.68/021 252.34.37
Email: geocefin@yahoo.com
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