
 

 

Data: 01.10.2020  

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT 

Începând de azi, 01 octombrie 2020 va debuta implementarea proiectului „Creșterea 

participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor de la Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto Craiova”. Proiectul -sprijinit în cadrul Fondului Social European- va fi 

implementat de Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova în parteneriat cu 

Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și cu Asociatia de Consultanta și Consiliere 

Economico-Sociala Oltenia.  

 

Obiectivele proiectului:  

1. Asigurarea până la finalul proiectului a stagiilor de practică pentru 182 de elevi ai 

Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova la agenți economici -potențiali 

angajatori ai acestora- din domeniul serviciilor auto (industria auto și componente), 

tehnologiei informațiilor și telecomunicațiilor și a tâmplăriei din aluminiu și mase plastice.  

2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 50 de elevi participanți la stagiile de 

practică la locul de muncă în cadrul a 5 firme de exercițiu până la sfârșitul proiectului.  

3. Plasarea pe piața muncii până la finalul proiectului a minim 40 de absolvenți certificați 

care au participat la stagiile de practică la locul de muncă organizate în cadrul proiectului  

Rezultatele finale - Proiectul își propune ca la finalul implementării cei 182 de elevi, ca 

beneficiari direcți, să dobândească rezultate ale învățării (abilități, atitudini, cunoștințe) 

necesare dezvoltării profesionale și personale. În același timp și ceilalți beneficiari indirecți 

(școala și agenții economici) își vor găsi motivația financiară, administrativă, dar și 

satisfacția profesională și personală în a desfășura cu succes noi proiecte de acest gen.  

Durata – Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani cu o serie de beneficii pentru grupul 

țintă al proiectului, 200 de elevi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova.  

 

Valoarea totală a proiectului: 2.374.277,86 lei, din care 30.241,28 lei contribuția Consiliului 

Local Craiova. 

 

Datele de contact: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, Strada Nicolae 

Romanescu nr. 99 Craiova, Tel: 0251427636, Fax: 0251428643, Email: 

autocv2004@yahoo.com Web: autocv.ro 


