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ANUNȚ de presă 

Proiect Internship pentru o carieră profesională de succes 

POCU/633/6/14/130505 cu nr. 11905/15.10.2020 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunță continuarea proiectului „Internship pentru o carieră profesională de 

succes”,  derulat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, finanțat 

de OIR PECU Regiunea Vest cu nr. POCU/633/6/14/ 130505 (11905/15.10.2020). 

Beneficiarii proiectului alături de Inspectoratul Școlar Județean Timiș sunt elevi ai liceelor:  Liceul Tehnologic 

,,Azur" din Timișoara, Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu"din Lugoj și Liceul Tehnologic Energetic ,,Regele Ferdinand I" 

din Timișoara.  

Proiectul are in vedere dezvoltarea și implementarea unui sistem complex de intervenție bazat pe furnizarea de 

competențe și abilități practice pentru un număr de 183 de elevi în corespondența directă cu nevoile unei piețe a muncii 

dinamice în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă. 

Proiectul “Internship pentru o carieră profesională de succes” le oferă elevilor dezvoltarea unor programe de 

învățare practică sustenabilă la nivelul celor 3 unități de învățământ partenere în vederea dobândirii de către elevi de 

cunoștințe și aptitudini practice în corelare cu dinamica pieței muncii și nevoile angajatorilor din domeniile economice 

vizate. 

La finalul a 7 (șapte) luni de implementare a proiectului, în perioada 10. 03. 2022 – 27.09.2022, la nivelul fiecărei 

școli partenere s-au obținut următoarele rezultate: 

Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu”  Lugoj: 

- 22 de parteneriate/convenții realizate/consolidate cu  partenerii de practică (societăți comerciale/ structuri 

asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI  

- 30 de elevi sprijiniti pentru a participa la programe de invatare la locul de munca  

- 30 de elevi beneficiari de servicii de informare si consiliere profesionala 

Liceul Tehnologic ”Azur”, Timișoara 

- parteneriate/convenții realizate/consolidate cu 3 agenti economici din sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI - si 3 institutii de 

invatamant superior  

- 15 elevi, din invatamantul dual, calificarea operator fabricarea si prelucrarea polimerilor sprijiniti pentru 

a participa la programe de invatare la locul de munca  

Liceul Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand I”, Timișoara 
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- 9 parteneriate/convenții realizate/consolidate cu societăți comerciale/ structuri asociative, potențiali 

angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI  

- 131 de elevi sprijiniti pentru a participa la programe de invatare la locul de munca 

- 30 de elevi certificati la incetarea calitatii de participant ca urmare a sprijinului primit in cadrul proiectului.  

- 30 de elevi beneficiari de servicii de informare si consiliere profesionala  

- 20 elevi care urmeaza studii/cursuri la incetarea calitatii de participant 

- 8 elevi care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant 

Ca și indicatori prestabiliţi de realizare: 

-  din cei 183 de elevi, care la finalul proiectului vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de 

educație/FP, au fost realizați următorii indicatori: 

Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu”, Lugoj: 30 elevi 

Liceul Tehnologic ”Azur”, Timișoara: 15 elevi 

Liceul Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand I”, Timișoara: 131 elevi 

- Din cei 10 elevi, care la finalul proiectului beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de 

educație/FP, din zona rurală  

Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu”, Lugoj: 21 elevi 

Liceul Tehnologic ”Azur”, Timișoara: 6 elevi 

Liceul Tehnologic Energetic ”Regele Ferdinand I”, Timișoara: 101 elevi 

În anul școlar 2022/2023, la nivelul celor 3 (trei) licee implicate în proiect se umărește: 

- Realizarea următoarelor activități:  

10 firme de exercitiu la nivelul celor 3 unitati scolare partenere 

3 targuri pentru cele 10 firme de exercitiu 

3 concursuri de meserii organizate 

- Atingerea indicatorului privind 10 elevi de etnie romă care beneficiază de sprijin pentru participarea la 

programe de educație/FP 

 Beneficiar al proiectului POCU/633/6/14/130505: 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ            

B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,  Tel +40 (0)256 305799/ 

Fax +40 (0)256 490430,   +40 (0)256 490429 

mail.isj.timis@gmail.com ,  www.isj.tm.edu.ro 

Operator de date cu caracter personal nr.18818 

Manager de proiect 

Hogea Cosmin Nicolae 
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