






COLEGIUL ECONOMIC ”DELTA DUNARII”, 

a castigat un proiect cu finantare europeana, in calitate de 

partener al RD GLOBAL PROJECT CONSULTING.

• PROIECTUL SE VA DESFASURA IN 24 DE LUNI SI ARE CA SCOP CRESTEREA

SANSELOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALA SUSTENABILA, PRECUM SI A 

GRADULUI DE INSERTIE SI ADAPTABILITATE A ELEVILOR LA DINAMICA PIETEI 

MUNCII

• IN CADRUL PROIECTULUI S-AU ACHIZITIONAT ECHIPAMENTE PE CARE ELEVII LE 

VOR FOLOSI IN STAGIILE DE PREGATIE PRACTICA: 

PENTRU SPECIALIZAREA OSPATAR: SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE GESTIUNE 

BAR/RESTAURANT SI PRELUAREA COMENZILOR DE LA CLIENTI PE TABLETE

PENTRU SPECIALIZAREA TEHNICIAN IN GASTRONOMIE: SET DE CUTITE

PROFESIONAL CU GEANTA PENTRU DEPOZITARE SI TRANSPORT.



OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

 cresterea participarii la programe de invatare la locul

de munca si alte activitati relevante, inovatoare si

durabile, specifice domeniului de pregatire profesionala

Turism si Alimentatie, 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 (judetul Tulcea).



SCOPUL PROIECTULUI

 vizeaza 5 aspecte principale care conduc la

imbunatatirea tranzitiei elevilor de la

educatie la viata profesionala activa, cu

prioritate in sectoarele economice cu potential

competitiv (Turism si Alimentatie), asigurand

calificarea, competenta si productivitatea

viitoarei fortei de munca





 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

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 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

alte activitati care tin de managementul proiectului:

 A.5. Activitati specifice managementului de proiect (organizare,

gestiune, monitorizare, control si evaluare)

 A.6. Activitati aferente cheltuielilor indirecte in cadrul proiectului

 A.7. Informarea si publicitatea privind obiectivele, activitatile si

rezultatele proiectului

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI :



OPORTUNITATI PENTRU ELEVII 

PARTICIPANTI LA PROIECT

 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

 sesiuni de informare si consiliere profesionala (realizate de 

consilieri experti in orientare privind cariera)



OPORTUNITATI PENTRU ELEVII 

PARTICIPANTI LA PROIECT

 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 SE

 mese rotunde organizate intre elevii premiati, cadre didactice IPT si

reprezentantii potentialilor angajatori





 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


