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Colegiul Silvic Bucovina a acordat 179 de burse pentru anul 
școlar 2020-2021, în cadrul proiectului „Stagiile de practică - 

calea de tranziție spre angajare” POCU/633/6/14/131616 

 
 

Colegiul Silvic "Bucovina", a acordat 179 de burse, elevilor care au desfășurat stagii 
de pregătire practică în anul școlar 2020-2021, în cadrul proiectului 
POCU/633/6/14/131616, „Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare”, 
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014-2020”, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe. 
 
Bursele au fost acordate cu respectarea metodologiei de acordare a burselor și a 
metodologiei de menținere și selecție a grupului țintă. 
Criteriul de acordare a burselor a luat în considerare rata de frecvență la activitățile 
proiectului (stagii de practica si sesiunile de consiliere și orientare în carieră), în 
proporție de minim 80% pentru elevii din anii terminali. 
Pentru elevii claselor a XI-a învățământ liceal și a X-a învățământ profesional criteriul 
de acordare a burselor a luat în considerare rata de frecvență stagii de practica, în 
proporție de minim 80%. 
 
Pentru obținerea burselor acordate a fost necesar depunerea unei solicitări din partea 
fiecărui elev. Această solicitare a fost analizată de către expertul selecție și menținere 
grup țintă și în urma îndeplinirii condițiilor stipulate în anunțul de acordare a burselor 
au fost validate un nr de 179 de cereri. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor 
profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care aprox. min 50% din mediul 
rural) înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ liceal și învățământ 
profesional – ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4), la Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung 
Moldovenesc prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Resurse 
naturale și protecția mediului (Tehnician în silvicultură) și Servicii (Tehnician în 
activități economice, Tehnician în administrație, Tehnician în turism, Mecanic auto, 
Ospătar (chelner), vânzător, lucrător în unitățile de alimentație), domenii din sectoare 
cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC și 
SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel puțin 39 de elevi. 



 
                                                                                   

                                                                                                                                                                      

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2,364,827.94 lei, iar valoarea 
finanțării nerambursabile este de 2,317,531.38 lei, echivalentă cu 98.00 % din valoarea 
totală eligibilă aprobată.  
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 23.07.2020-
26.09.2022 (Proiectul a fost suspendat in perioada 27.07.2020-30.09.2020) 
Locul de desfășurare al proiectului: regiunea Nord-Est, Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc. 
 
 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

 

 

 

Date de Contact 

Colegiul Silvic "Bucovina", Calea Bucovinei 56, Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava  

Persoană de contact: Cuciurean Alina Elena – Manager de proiect 

E-mail: csilvic@yahoo.com  

Tel/Fax: 0230 314093, 0230 314094 
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