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FUTURE - Elevul de azi, profesionistul de mâine 
 

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” Municipiul Ploiești, în parteneriat cu 
WILSHIRE BUSINESS HOUSE S.R.L. implementează proiectul FUTURE - Elevul de azi, 
profesionistul de mâine - POCU/633/6/14/132822, proiect cu finanțare nerambursabilă 
în cadrul căruia un număr de 183 de elevi vor participa la activități relevante și 
obligatorii precum stagii de practică, ședințe de consiliere și orientare în carieră, un 
program inovativ de antreprenoriat, planificarea și organizarea unui tip de „Firme de 
exercițiu”, activități implementate prin realizarea unor parteneriate sustenabile cu 
sectorul privat,inclusiv cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, 
menite să faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la educație la un loc de 
muncă. 
 

Totodată, sustenabilitatea instituțională, precum și a programelor educaționale va fi 
asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în 
cadrul proiectului la nivel local și regional prin crearea unui sistem de informare 
coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul preuniversitar. 

 
În acest sens, în cadrul proiectului au fost prevăzute o serie de măsuri specifice având 

ca obiectiv dezvoltarea abilităților și competențelor transversale și profesionale cheie 
pentru elevii integrați în grupul țintă, precum: 
 

Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanța participării elevilor la 
stagii de practică cu implicarea actorilor locali și a 2 mese rotunde în cadrul cărora se 
vor prezenta statistici relevante cu privire la locurile de muncă vacante, segmente de 
locuri de muncă de actualitate, trenduri privind alegerea unui loc de muncă, precum 
și schimburi de experiență cu colaboratori care au desfășurat activități similare în 
anii anteriori; 

 
183 de elevi participanți în cadrul sesiunilor de consiliere și orientare în carieră și în 
cadrul celor 2 sesiuni de practică derulate pe durata implementării proiectului în 
cadrul cărora elevii vor acumula informații cu caracter transversal legate de fluxurile 
de lucru dintr-o companie, de modalitățile eficiente de lucru in echipa si vor avea 
 
 



 

 

 
 
  
 
posibilitatea sa înțeleagă activitățile specifice ale organizațiilor partenere de 
practica. 
 
2 concursuri pentru stimularea elevilor cu cele mai bune performanțe în cadrul 
programelor antreprenoriale derulate; 
 
183 planuri de afaceri realizate de către elevii participanți în cadrul programului 
antreprenorial inovativ adaptat elevilor; 
 
24 premii oferite elevilor participanți în cadrul programelor de practică derulate în 
cadrul proiectului ce au ca scop stimularea elevilor și încurajarea performanțelor 
acestora; 
 
Organizarea de vizite de studiu ce au ca scop creșterea angajabilității elevilor și 
identificarea de locuri de muncă corelate cu informațiile dobândite de grupul țintă, 
precum și monitorizarea angajării grupului țintă; 
 
1 workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate 
în cadrul proiectului la nivel local și regional; 
 
Susținerea a8 firme de exercițiu ce vor contribui la dobândirea competențelor 
specifice din sfera economică reală, valorificând astfel oportunitățile de creștere 
profesională, dezvoltare pentru carieră și încadrare în câmpul muncii a elevilor 
participanți. 
  

Proiectul FUTURE - Elevul de azi, profesionistul de mâine - 
POCU/633/6/14/132822se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 26.09.2020 – 
25.09.2022, beneficiind de o finanțare totală de 2.371.549,25RON din care 
2.296.475,95RON sunt nerambursabili.  
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