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29 februarie 2012, Târgoviște 

 
 

COMUNICAT  DE  PRESĂ 
 
 

Conferința de lansare a proiectului POSDRU/109/2.1/G/81457 cu titlul 

 „PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ-PREGĂTIREA PENTRU VIAȚĂ”, 

 
 

Miercuri, 29 februarie 2012, orele 1200, Grupul Școlar ”Voievodul Mircea” 
organizează Conferința de lansare şi sesiunea specială de  prezentare a proiectului 
POSDRU/109/2.1/G/81457 cu titlul „PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ-PREGĂTIREA 
PENTRU VIAȚĂ”. 

Evenimentul se va desfășura în Amfiteatrul Grupului Școlar „Voievodul Mircea”, b-dul Regele 
Carol I, nr. 70, Târgovişte.  

Proiectul este implementat de Grupul Școlar ”Voievodul Mircea” în parteneriat cu 
S.C. Erdemir România S.R.L. si  S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. 

La acest eveniment au fost invitaŃi reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ai 
Inspectoratului Şcolar JudeŃean Dâmbovița, reprezentanŃi ai Centrului NaŃional pentru 
Dezvoltarea ÎnvăŃământul Profesional şi Tehnic, reprezentanŃi ai partenerilor, membri ai 
echipei de management, cadre didactice, elevi.  

OBIECTIVUL  GENERAL: dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea unei pregătiri 
profesionale de calitate, eficiente, prin participarea la stagii de pregătire practică.  
OBIECTIVELE  SPECIFICE:   

� Sprijinirea iniŃiativelor de parteneriat dintre şcoală şi agenŃii economici prin formarea 
persoanelor  care vor indeplini atribuții de tutori;  

� Elaborarea CDL – urilor de către specialiști selectați de la agenții economici;  
� Elaborarea materialelor de învăŃare, pentru a veni în sprijinul implementării CDL-urilor;  



 

 

� Dezvoltarea unei bune colaborări între şcoală şi Comitetul Local de Dezvoltare  a 
Parteneriatului Social in Formarea Profesionala Inițială prin antrenarea celor implicați 
în acțiuni de avizare și monitorizare a implementarii CDL-urilor;  

� ÎmbunătăŃirea calităŃii pregătirii profesionale a elevilor grupului Ńintă;  
� Creșterea relevanței curriculumului in raport cu cerințele pieței muncii;  
� Facilitarea accesului la educaŃie a grupurilor vulnerabile: copii din mediu rural, români 

şi de etnie romă, cu situație materială și socială precară;  
� Educarea elevilor pentru un stil de viață sănătos prin campanii de conștientizare in 

ceea ce privește riscurile privind sănătatea și securitatea la locul de muncă.  
GRUPUL łINTĂ:    

� Personal din intreprindere cu atribuții de tutori - 20;  
� Elevi din învăŃămâtul profesional şi tehnic - 140.  

REZULTATELE PROIECTULUI: 
� 20 de persoane formate pentru atribuții de tutori;   
� Un atelier reabilitat, dotat cu echipamente, scule de lucru;  
� 3 CDL-uri elaborate şi avizate;  
� 3 auxiliare curriculare;  
� 3 suporturi de curs pentru CDL-uri;  
� 30 suporturi de curs tipărite cu ISBN;  
� 3 suporturi de curs pentru implementarea stagiilor de practică;  
� 4 modele pentru caietul de practică;  
� 5 stagii de pregătire practică;  
� 5 rapoarte de monitorizare a stagiului de practică;  
� Un îndrumar pentru siguranța și securitatea personală;  
� O broșură la încheierea proiectului;  
� 4 jurnale informative periodice;  
� 2 conferințe de presă.  

 
 
Detalii se pot obține de la următoarele persoane de contact:  
Manager de proiect: Mioara ALDESCU   
Mobil: 0744122729 
E-mail: maldescu@yahoo.com 
 
Asistent manager: Vasile Marius DUłĂ 
Mobil: 0723057712 
Telefon/Fax: 0245612959  
E-mail: dvm_vm@yahoo.com 
 
 
 
 

 


