
 
                                                                                   

                                                                                                                                                                      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

26.08.2021 
 

17 Protocoale de colaborare încheiate pe parcursul anului șco-
lar 2020-2021, în cadrul proiectului „Stagiile de practică - calea 

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

 
 

Colegiul Silvic "Bucovina", Câmpulung Moldovenesc, a încheiat 17 Protocoale de 
colaborare cu agenții economici pe parcursul anului 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 Ope-
raţional Capital Uman 2014-2020”, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe. 
 
Protocoalele de colaborare au fost încheiate cu agenți economici la care elevii din 
grupul țintă al proiectului, au desfășurat stagiile de practică pe parcursul acestui an 
școlar. Protocoalele de colaborare au fost încheiate cu parteneri din domeniile: silvi-
cultură, mecanică, administrație, turism și alimentație publică. Acest lucru a fost po-
sibil, ca urmare a întâlnirilor de lucru și a celor de informare, desfășurate atât la se-
diul agenților, cât și la sediul unității de învățământ, în scopul dezvoltării rețelei de 
parteneri de practică și a facilitării accesului elevilor la programe de învățare la locul 
de muncă pe domeniul studiat și specializarea dorită pentru o tranziție mai bună pe 
piața muncii. 
 
Partenerii identificați au contribuit la identificarea unor soluții pe termen scurt, me-
diu și lung și se vor implica în continuare, alături de echipa de proiect și membrii gru-
pului țintă, în derularea activităților proiectului. Crearea acestei rețele extinse de 
parteneri, va asigura un mediu cât mai divers, accesibil și consistent de practică, cât 
și o ofertă de potențiali angajatori a viitorilor absolvenți. 
 
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 învăță-
mânt 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 au-
to, Ospătar (chelner), vânzător, lucrător în unitățile de alimentație), domenii din sec-



 
                                                                                   

                                                                                                                                                                      

 

toare 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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REȚEA PARTENERI 

Protocoale de colaborare  

încheiate în cadrul proiectului “Stagiile de practică – calea de tranziție spre angajare”, Cod proiect 131616 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea agentului 
economic 

Nr. și data 
Protocol de 
colaborare  

Adresa  Domeniul de activitate 

1.  S.C. SIV FOREST S.R.L. 89/08.01.2021 Vama, Str. Fundoi nr. 2A Silvicultură 

2.  O.S.Vama 104/28.01.2021 Vama, Str. Victoriei nr. 103 Silvicultură 

3.  O.S. Frasin 105/28.01.2021 Frasin, Str. Spitalului nr. 2 Silvicultură 

4.  B.E.Tomnatic 108/08.02.2021 Câmpulung Moldovenesc,  

Str. Calea Bucovinei nr. 73bis 

Silvicultură 

5.  O.S. Cârlibaba 130/25.02.2021 Cârlibaba, Str. Principală  

nr. 38 

Silvicultură 

6.  Direcția Silvică Suceava 176/12.03.2021 Suceava, Bulevardul 1 Mai nr. 6 Silvicultură 

7.  S.C. GAB AUTOSPORT 

S.R.L. 

210/19.03.2021 Frumosu, nr.383A Mecanică 

8.  S.C. KEVIN & VIRGIL 

S.R.L. 

215/29.03.2021 Vatra Moldoviței, str. Principală nr. 

632 

Mecanică 

9.  Primăria Mun. 

Câmpulung 

Moldovenesc 

230/08.04.2021 Câmpulung Moldovenesc, str. 22 

Decembrie nr. 2 

Administrație 
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10.  Primăria Vama 244/16.04.2021 Vama, Str. Victoriei nr. 56 Administrație 

11.  Pensiunea Luisenthal 

Conac 

315/11.05.2021 Fundu Moldovei, str. Principală nr. 

13E 

Turism 

12.  S.C. HONORIS S.R.L. 340/24.05.2021 Botoșani, str. Împărat Traian nr. 8 Silvicultură 

13.  S.C. BUCOVINA WOOD 

2012 S.R.L. 

344/26.05.2021 Câmpulung Moldovenesc, str. 

Dimitrie Cantemir nr. 14 

Alimentație publică 

14.  S.C. SERVICE 
AUTOMOBILE S.A. 

382/16.06.2021 Câmpulung Moldovenesc, str. 
Calea Transilvaniei nr. 60 

Mecanică 

15.  Pensiunea Irina 410/09.07.2021 Vama, str. Fundoi nr. 2A Turism 

16.  S.C. ALCOSTIN PROD 
COM SRL 

425/21.07.2021 Pojorâta,  
str. Transrarău nr. 724 

Mecanică  

17.  S.C. FARMIL S.R.L.  443/30.07.2021 Vama, str. Victoriei nr. 75 Turism 
  


