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Finalizare stagii de practică an școlar 2021-2022, în cadrul proiectului 
„Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare” 

POCU/633/6/14/131616 

 
 

Colegiul Silvic "Bucovina", anunță finalizarea stagiilor de practică desfășurate pe 
parcursul anului școlar 2021-2022, de către elevii înscriși în grupul țintă, 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. 
 
În anul școlar 2021-2022, 70 de elevi din cadrul Colegiului Silvic Bucovina au participat 
la stagii de practică la partenerii de practică cu care instituția de învățământ a 
încheiat protocoale de colaborare. Stagiile de practică contribuie la punerea în 
aplicare și perfecționarea competențelor obținute de elevi pe parcursul orelor de 
pregătire formală, teoretică. 
Astfel, în cadrul proiectului, în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022, un număr total de 
181 de elevi au beneficiat de sprijin pentru tranziția 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 
activităților practice. 
 
În perioada Martie - Mai 2022, 70 de elevi au participat la activitățile de consiliere, 
orientare profesională și dezvoltare personală, prin care s-au asigurat informațiile 
necesare pentru găsirea unui loc de muncă și dezvoltarea în carieră, promovând o 
atitudine realistă și flexibilă cu privire la piața muncii, în raport cu pregătirea, 
aptitudinile și înclinațiile pe care le au. Activitatea a fost susținută de către un 
Specialist consiliere și orientare în carieră și s-a desfășurat pe o perioadă de 3 luni cu 
fiecare grupă de aproximativ 15 elevi, a câte 2 ore pe săptămână, pentru a pregăti 
elevii pentru tranziția de la școală la viață activă. 
 
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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