
 
ANUNȚ 

privind organizarea unei sesiuni de informare pentru potentialii beneficiari in cadrul 
Domeniului Major de Intervenție 2.1 

Cererii de propuneri de proiecte de tip grant Nr. 189 
 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
împreună cu Organismul Intermediar Centrul Național de Dezvoltare al Învățământului Profesional și 
Tehnic, organizează în data de 18 mai 2015, ora 9:00, în sala Ion Mincu – Hotel Capital Plaza, o 
sesiune de informare pentru potențialii beneficiari ai cererii de propuneri de proiecte de tip grant Nr. 
189 - Stagii de practică pentru studenți, AP 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața 
muncii”, DMI 2.1„Tranziția de la școală la viața activă”. 

În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte vor fi sprijinite proiectele care urmăresc realizarea 
următoarelor activități: 

• Activitățile de organizare, implementare la un potențial loc de muncă, monitorizare, evaluare a 
stagiilor de pregătire practică pentru studenți prevăzute în planurile de învățământ obligatorii; 

• Organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională, inclusiv 
construirea de instrumente (baterii de teste/chestionare de interese/aptitudini etc.) utile pentru 
consilierea carierei; 

• Schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața 
activă, inclusiv vizite de studii pentru studenți. exclusiv operaţiuni privind sprijin pentru 
doctoranzi în vederea participării la programe doctorale, inclusiv prin dezvoltarea cooperării 
transnaţionale şi mobilităţii. 

Pentru Cererea de propuneri de proiecte mentionatămai sus, sistemul informatic ActionWeb va fi 
deschis din data de 22.05.2015, ora 10.00, până în data de 29.05.2015, ora 16.00. 

Categoriile de solicitanți eligibili sunt: 

• Instituții de învățământ superior din sistemul național de învățământ; 
• Angajatori; 
• Asociații profesionale; 
• Camere de comerț și industrie; 
• Organizații sindicale și organizații patronale; 
• ONG-uri ; 
• Ministerul Educației și Cercetării Științifice și structuri/ agenții/ organisme relevante, 

subordonate/coordonate de către acesta; 
• Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională. 

În cadrul sesiunii de informare se vor aborda urmatoarele subiecte de discutie: 

• Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015 – prezentarea modificarilor față de versiunea 
Ghidului 2014 

• Prezentarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice 2015 
• Dezbateri 

Condiţiile specifice cererii de propuneri de proiecte sunt publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor 
Europene http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/1882015.pdf. 

Informații suplimentare cu privire la desfășurarea acestui eveniment pot fi obținute la telefon +40 21 
2075 685. 


