
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă 

și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea 
programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie 

Axa prioritară: 6 - Educaţie şi competenţe 

Obiectiv specific: 6.14 - Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă al elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar 
non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI 

Contract POCU: POCU/633/6/14/130623 

 

 

 
    

 

                                                        

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

Autoritatea de management pentru Programul Operational Capital Uman 

COMUNICAT DE PRESA – FINAL PROIECT 

 

HR Specialists SRL (HRS) impreuna cu Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin 

(ADAF) a implementat in perioada 18.11.2020-11.12.2022 proiectul AIM – Absolventi incadrati in munca 

prin oferirea unui numar de 187 elevi care s-au aflat in unitati de invatamant secundar (ciclul superior al 

liceului, filiera tehnologica) din unitati de invatamant a caror oferta educationala cuprinde domeniile turism, 

alimentatie publica, comert, estetica, mecanica - nivel de calificare 4, invatamant zi, durata studii 4 ani, 

calificari profesionale, din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est urmatoarele beneficii: 

✓ participare la stagii de practica pe parcursul unui an scolar, 2021-2022, conform calendar de practica 

✓ burse stagii de practica 

✓ participare la workshopuri: "Simulator de interviuri", “Meseriile viitorului si tehnologia 

informatiilor”, "Nediscriminare pe piata muncii si la locul de munca” 

✓ vizita de studii de bune practici in Portugalia in perioada 04.12.2022 – 09.12.2022 

✓ program de consiliere si orientare profesionala individuala si colectiva 

✓ suport in obtinenea de locuri de munca 

✓ suport in ghidarea catre obtinerea unui loc de munca potrivit competentelor si continuarea studiilor 

✓ autocunoastere si indrumare in cariera 

✓ testare vocationala cu instrumente psihologice si raport testare 

✓ kituri de practica 

✓ kituri de participare workshopuri 

 

Principii orizontale respectate: Egalitate de șanse si Dezvoltare durabilă 

Impactul atins: 

✓ Realizarea conectivitatii intre mediul scolar si cel de lucru pentru integrarea absolventilor pe piata 

muncii 

✓ Informare privind posibilitatile de continuare a studiilor si de formare profesionala, despre 

posibilitatile de construire a unei cariere in domeniile turism, alimentatie publica, comert, estetica, 

mecanica; 

✓ Acces la activitatile de consiliere si orientare profesionala.  

Durata proiectului: 24 luni 

Valoarea totala a proiectului: 2.373.678,14 lei 

Județele de implementare: Arges, Dambovita, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Calarasi, Ialomita, Gorj, 

Valcea, Dolj, Olt, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta 

 

Locatia de implementare a proiectului: 

HRS: Voluntari, Ilfov 

ADAF: Strada Amman, Bucuresti 

contact@hrs-outsourcing.com 

www.hrs-outsourcing.com / www.adaf.ro 
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Stephane Meuret - Manager proiect 
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