
 

 

 

 

 

INVITAȚIE 
 
 

 

 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare beneficiar, în cadrul Programului Operaţional 

Capital Uman (POCU) 2014-2020, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Prioritatea de 

investitii 10.iv „Stagii de practica pentru elevi”, Denumire apel proiecte - ”STAGII DE PRACTICĂ PENTRU 

ELEVI - Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și 

ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” Apel de 

proiecte nr. POCU/633/6/14 al proiectului cu titlul: “Cariere de success prin stagii de practica si orientare 

profesionala” cod proiect 132039 va invita sa participate la Conferinta de lansare a acestui proiect. 

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea ratei de participare a elevilor din învatamântul 

secundar si tertiar nonuniversitar la stagii de practica la locul de munca prin crearea de noi parteneriate de 

practica intre Beneficiar si companii din sectoare economice focalizate pe domenii de pregatire profesionala 

care pun accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate în SNC, precum si SNCDI 

contribuind astfel la Imbunataþirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii si implicit 

facilitarea trecerii de la educatie la munca prin consiliere si orientare in cariera. 

Obiective specifice vizeaza dezvoltarea a minim 60 parteneriate pentru organizarea si desfasurarea 

stagiilor de pregatire practica precum si cresterea relevantei calificarii pe piata fortei de munca pentru 220 de 

elevi prin participarea la stagii de practica performante, in domenii de specializare inteligenta, la agenti 

economici din regiune si in firme de exercitiu. Toti cei 220 elevi ai colegiului vor beneficia si de servicii de 

consiliere si orientare pe piata muncii 

Doriți mai multe detalii? La conferința de lansare vom prezenta proiectul nostru și vă vom spune cum 

puteți participa la activitățile proiectului nostru.  

Conferința va avea loc marti 20.10.2020, la Sediu beneficiarului, str. Progresului nr. 43, Baia Mare, 

începând cu ora 14:00 in format on-line la o adresa pe care o veti primi pe whatsapp sau email. 

 
Cu stima, 

 

Manager de proiect      Director CTAS: 

 Alina Tatiana Neamt 

Sergiu Sabau 

 
 

 
pentru relatii suplimentare: tel. 0742132039 



 

 

 

 

Conferinţa de lansare  a Proiectului  

«Cariere de success prin stagii de practica si orientare profesionala » 

Contract:  NR: POCU/633/6/14/132019 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European 

 
Baia Mare, 20 Octombrie 2020 

 

Agenda 
 

Ora Activitatea Responsabil 

14,00 - 14,15 

 
Înregistrarea participanţilor/transmiterea 

invitatiilor cu link-ul pentru participare on-line 
 

Organizator  

14,15 - 14,20 Prezentarea aplicantului și invitaților Director  – Neamt Alina Tatiana  

14,20 – 14,30 
Prezentarea proiectului 

«Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român 
Sprijinǎ Competențele » 

Manager de proiect – Sergiu Sabau 

14,30 - 14,40 
Grupul tinta si beneficiile pe care acesta le are 

prin paticiparea la proiect  
Monitor grup tinta  – Glodean Ligia  

14,40  - 15,00 
 

Intervenţii ale invitaților  

15,00 – 15,30 Bufet – feed back  

 
 


