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11.03.2022 
 

Finalizarea primelor două mobilități pentru elevi, în cadrul proiectului cu 
titlul „Calitate în economie și silvicultură ” 2020-1-RO01-KA102-079292 

 
 

Colegiul Silvic "Bucovina", anunță finalizarea ultimelor mobilități pentru elevii cla-
selor a XI-a învățământ liceal, de la specializările Tehnician în activități economice 
și Tehnician în silvicultură, în cadrul proiectului cu titlul „Calitate în economie și 
silvicultură ” 2020-1-RO01-KA102-079292, proiect finanțat în cadrul Programului 
Erasmus +, Acțiunea cheie 1 – Formare profesională VET 
 
Stagiile de practică pentru cei 19 elevii din învățământul liceal, specializarea Tehnician 
în silvicultură (10 elevi) și Tehnician în activități economice (9 elevi) aparținând clase-
lor a XI a s-au desfășurat în Granada, Spania, pe parcursul a 2 săptămâni începând cu 
data de 14 februarie 2022 și au fost încheiate în data de 26 februarie 2022. 
Elevii specializării tehnician în silvicultură au desfășurat stagiile de practică la parte-
nerul de practică VIVEROS CAMBIL SL, OID - E10279237, iar elevii specializării Tehnician 
în activități economice la partenerii, Hotel Carlos V, Universal Mobility, Hotel Plaza 
Nueva si Hotel Nest Style. 
Stagiile de practică contribuie la punerea în aplicare și perfecționarea competențelor 
obținute de elevi pe parcursul orelor de pregătire formală, teoretică. Astfel, 19 de elevi 
au beneficiat de sprijin în speranța unei tranziții ușoare de la școală la viață activă prin 
programe de învățare la locul de muncă în domeniul studiat în acord cu dorințele și 
profilul personal. La locul de desfășurare al stagiului de practică, elevii au beneficiat 
de toate resursele materiale și dotările tehnice necesare pentru desfășurarea activită-
ților practice. 
 
Obiectivele generale ale proiectului constau în dezvoltarea aptitudinilor și competen-
țelor profesionale practice specifice pentru 40 elevi, 20 de elevi ai specializării Tehni-
cian în silvicultură și 20 de elevi ai specializării Tehnician în activități economice. 
Obiectivele generale: 

- creșterea cu 10% a angajabilității absolvenților de liceu 
- creșterea cu 5% a numărului de solicitări de înscriere la cele 2 profile 
- creșterea cu 15% a calificativelor in cadrul examenului de competente profesionale in 
următorul an 
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- dezvoltarea dimensiunii europene prin oferirea unei oportunități de a se forma într-
un cadru european pentru toți elevii 
Obiectivele specifice se referă la: 
- creșterea numărului de absolvenți care continua studiile în învățământul terțiar pe 
domeniul absolvit in învățământul secundar (liceal) 
- creșterea mediei generale a modulelor de specialitate  
- reducerea nr elevilor absolvenți care nu își găsesc un loc de munca pe domeniul ab-
solvit  
- creșterea calificativelor Foarte bine in cadrul examenului de competente profesionale 
 
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 119000 Eur  
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 01.09.2020 – 
31.08.2022 

 

 

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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