
  

OBIECTIVUL GENERAL 

AL PROIECTULUI 
 

cresterea participarii la 

programe de invatare la 

locul de munca si alte 

activitati relevante, inovatoare 

si durabile, specifice 

domeniului de pregătire 

profesionala Turism si 

Alimentație, pentru 116 elevi 

din invatamantul secundar 

superior, nivel de calificare 3 si 

4, in scopul cresterii 

sanselor de dezvoltare 

profesionala sustenabila, 

precum si a gradului de 

insertie si adaptabilitate a 

acestora la dinamica pietei 

muncii, la nivelul teritoriului 

ITI Delta Dunarii (respectiv 

judetul Tulcea). 

 

 

 

 

BENEFICIARI: 

Lider de proiect 

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL 

 

Buzau, Romania, Aleea Sperantei nr 1 

Sediu Proiect: Galati, Str Portului nr 20, Cladirea 

Navlomar Shipping, etaj 1, cam 26 

Tel: 0747011411 

E-mail: office.rdconsulting@gmail.com 

Partener 1:  

COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII”  

 

Municipiul Tulcea, Str. Viitorului nr. 32,  

judeţul Tulcea, 

Telefon/Fax: 0240534079 / 0240534089 

E-mail: colecodd@yahoo.com 

Web: www.colegiuldeltadunarii.ro 

 

PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL SOCIAL 

EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERATIONAL  

CAPITAL UMAN 2014 – 2020 

Continutul acestui material nu reprezinta  

in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 

Axă prioritară 6:  Educaţie şi competenţe 
Obiectivul specific 6.14: Creşterea participării la programe de 

învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul 
secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele 

economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlu proiect ACCES: Activitati de consolidare a competentelor 

elevilor prin stagii de practica -ITI DELTA DUNARII 

Nr. contract finanțare: POCU/711/6/14/135069 

 

http://www.colegiuldeltadunarii.ro/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 

A.1. Organizarea, implementarea, monitorizarea si 

evaluarea unor programe de invatare la locul de 

munca pentru elevi scolarizati in domeniile de 

pregatire profesionala Tehnician in Gastronomie, 

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie. 

A.2. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea 

serviciilor de informare si consiliere profesionala a 

elevilor scolarizati in domeniile de pregatire 

profesionala Tehnician in Gastronomie, Ospatar 

(chelner) vanzator in unitati de alimentatie. 

A.3. Activitati de dezvoltare a sistemului de invatare 

la locul de munca specific domeniilor de pregatire 

profesionala Tehnician in Gastronomie, Ospatar 

(chelner) vanzator in unitati de alimentatie, pentru 

facilitarea tranzitiei elevilor de la educatie la un loc 

de munca. 

A.4. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la 

locul de munca specific domeniilor de pregatire 

profesionala Tehnician in Gastronomie, Ospatar 

(chelner) vanzator in unitati de alimentatie. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

 cresterea abilitatii viitorilor 

absolventi de a-si alege si adapta 

traseul profesional la capacitatile si 

nevoile proprii 

 dezvoltarea competentelor necesare 

integrarii si adaptabilitatii acestora pe 

piata muncii 

 cresterea capacitatii de 

insertie/mobilitate profesionala, de 

adaptare la progresul tehnologic si 

dezvoltarea competitiva din 

sectoarele economice cu potential 

competitiv, potrivit cerintelor actuale 

si oportunitatilor existente  

 cresterea gradului de ocupabilitate a 

elevilor la finalizarea studiilor, 

precum si crearea premiselor de 

dezvoltare profesionala 

 

OPORTUNITATI PENTRU 
ELEVII PARTICIPANTI: 

 

 sesiuni de informare si consiliere 

profesionala 

 ateliere de lucru tematice privind 

aprofundarea tematicii legaturilor intre 

elevi/familie - scoala - companie si 

analiza unor recomandari pentru 

strategiile corespondente la diferite 

niveluri 

 participarea la concursuri 

profesionale locale specifice 

calificarilor profesionale Tehnician in 

Gastronomie, Ospatar (chelner) 

vanzator in unitati de alimentatie 

organizate in cadrul proiectului  

 premii acordate in cadrul 

concursurilor pe meserii 

 (12 premii x 3000 lei) 

 schimburi de experienta/ excursii 

tematice la agenti economici relevanti 

din sectoarele economice cu potential 

competitiv, in regiunea S-E 

 mese rotunde organizate intre elevii 

premiati, cadre didactice IPT si 

reprezentantii potentialilor angajatori 

  


