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 Comunicat de presă cu privire la implementarea proiectului cu titlul  
“START PENTRU O CALIFICARE SI UN LOC DE MUNCA SIGUR !” 

 

COMPA S.A. cu sediul în Municipiul Sibiu,str.Henri Coandă nr.8,județul Sibiu 

derulează din data de 10.09.2020 proiectul ID 132241 ”START PENTRU O 

CALIFICARE SI UN LOC DE MUNCA SIGUR !”  

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;  

Axa prioritară 6-Educaţie şi competenţe  

Obiectiv 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. 

 

 Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea unor competente durabile 

prin organizarea si derularea stagiilor de practica inclusiv prin invatamant tehnic dual 

la un viitor loc de munca pentru 183 de elevi  

Obiective specifice:1.Dezvoltarea parteneriatelor intre licee/colegii 

tehnice,angajatori ,comunitate;  

2.Dezvoltarea competentelor pentru 183 de elevi prin stagii de practica la un 

potential loc de munca:  

3.Informare si consiliere profesionala pentru 183 de elevi in vederea tranzitiei de 

la scoala la viata. 

 

In acest scop Compa a incheiat doua parteneriate cu institutii de invatamant din 

Sibiu: Colegiul Tehnic Energetic Sibiu si Liceul Tehnologic Henri Coanda, care doi 

ani consecutivi  au asigurat grupul tinta, asfel: 

-Elevi din 3 clase de liceu ani terminali  in anul scloar 2020-2021 si din 2 clase de 

liceu  din ani terminali in anul scolar 2021-2022, de la Colegiul Energetic Sibiu 

-Elevi din 2 clase de invatamant dual   in anul scloar 2020-2021 si din 2 clase de 

invatamant dual , in anul scolar 2021-2022, de la Liceul Tehnologic Henri Coanda 

 

Rezultate asumate la finalizarea proiectului :  

-195 participanti –elevi la programe de stagiu,  

-31 premii pentru elevi,  

-195 subventii  

-140 elevi certificati  
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-42-elevi isi gasesc un loc de munca  

-195- elevi participanti la intalnirile de consiliere si orientare in cariera  

 

Rezultate obtinute pana in acest moment 

-195 participanti –elevi la programe de stagiu,  

-19  premii acordate elevilor cu rezultate deosebite la stagiile de practica   

-108 subventii acordate elevilor la finalizarea stagiilor de practica  

-64  elevi au fost certificati  

-12 elevi s-au angajat 

-195  elevi au participat  la intalnirile de consiliere si orientare in cariera  

 

 

Valoarea totală a proiectului : 2,367,534.20lei  

Valoare asistență financiară nerambursabilă, FSE/ILMT: 1,911,783.89 lei  

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national 337,373.61lei  

Data finalizării proiectului : 9.09.2022  

 

Persoană de contact: GROBNICU LAURENȚIU EDUARD - Manager proiect, 

Tel.: 0269 239 400;Fax: 0269 212 204, e-mail: laurențiu.grobnicu@compa.ro 


