
www.future-pocu.ro

FUTURE – Elevul de azi, profesionistul de mâine,

POCU/633/6/14/132822



DATE 
FINANICIARE

Valoare totală proiect
Valoare nerambursabilă

01



2.371.549,25 lei
Valoare totală proiect

2.296.475,95 lei

Valoare nerambursabilă



PARTENERI02



Colegiul a fost înființat în
anul 1874, sub forma unei
instituții de învățământ
comercial

Înființare

Colegiul oferă elevilor
pregătire pentru următoarele
domenii:
 Informatică;
 Economie;
 Comerț;
 Turism și alimentație

Domenii

Colegiul dispune de două
profile:
 Real
 Servicii

Profile

În ultimul an de învățământ,
2020 – 2021, sunt
înmatriculați peste 1.200 de
elevi.

Elevi

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”02



A3

A5

Wilshire Business House S.R.L.(P1)02

Consultanță în 
Fonduri Europene

Managementul 
proiectelor

Servicii de 
management financiar

http://idea-perpetua.ro/


Indicatori de proiect

140 Persoane certificate
la încetarea calităţii de
participant

4S120
39 Persoane (elevi/
ucenici) care îşi găsesc un
loc de muncă la încetarea
calităţii de participant

4S121

92 Persoane care
urmează studii/cursuri
de formare la încetarea
calităţii de participant

4S122

183 Persoane care
beneficiază de sprijin
pentru participarea la
programe de educaţie

4S131

03



Obiective04



Obiectivul general

Scopul proiectului constă în cresterea ratei de participare a elevilor din
învățământul terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de
muncă, prin implicarea unui numar de 183 de elevi înmatriculați în cadrul
Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești la activitati relevante si
obligatorii precum: stagii de practică, ședințe de consiliere și orientare în
carieră, program inovativ de antreprenoriat și „Firme de exercițiu”.
Activitățile vor fi 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 sa faciliteze accesul elevilor
în tranziția acestora de la educație la un loc de muncă

“

”



Obiectivul specific nr. 1

Organizarea în primul an de implementare a proiectului, de
către Liderul de parteneriat Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” Ploieşti, a unei campanii de conștientizare
privind importanța participării elevilor în cadrul stagiilor de
practică oferite în cadrul parteneriatului, punându-se accent
pe beneficiile aduse de către activitate in procesul de
dezvoltare a unei cariere de succes.

“

”1 Campanie de 
conștientizare

Parteneriate între 
mediul privat și 
sectorul privat

Feedback bidirecțional 
și informare coordonată

Creșterea integrării 
elevilor pe piața muncii



Obiectivul specific nr. 2

Realizarea activității de informare și selectie a unui număr
de 183 de elevi, precum și menținerea continuă a
comunicării cu aceștia, în scopul recrutării grupului țintă în
conformitate cu metodologia de practică realizată în cadrul
proiectului, pentru a participa în cadrul a 2 sesiuni de stagii
de pregătire practică derulate pe o perioada cumulata de 8
luni. Stagiile sunt menite sa faciliteze dezvoltarea
competențelor și aptitudinilor elevilor, specifice domeniilor
economic si turism

“

”4 Apeluri de 
informare și selecție

183 de elevi selectați 
pentru participarea 
în cadrul stagiilor de 
practică

Comunicare constantă 
și adaptată nevoilor 
grupului țintă

2 sesiuni de stagii de 
practică finalizate cu 
succes



Obiectivul specific nr. 3

Sprijinirea unui număr de 183 de elevi înmatriculați în
cadrul instituției de învățământ Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” Ploiești în procesul de alegere și dezvoltare a
unei cariere de succes, prin furnizarea unor sesiuni de
consiliere și orientare profesională individuale și de grup pe
o perioadă de 15 luni.

“

”
183 de elevi 
sprijiniți în procesul 
de dezvoltare 
profesională

15 luni de sprijin 
specializat, adaptat 
nevoilor elevilor

Sesiuni de orientare 
profesională -
individuală

Sesiuni de orientare 
profesională –
de grup



Obiectivul specific nr. 4

Derularea pe o perioadă de 17 luni de către partenerul
proiectului, WILSHIRE BUSINESS HOUSE S.R.L., a unui
program antreprenorial inovativ adaptat profilului elevilor
implicați în activitățile proiectului, în scopul însușirii de
către 183 de elevi a unor noțiuni specifice privind
dezvoltarea și administrarea unei afaceri urmărind un
model de plan de afaceri

“

”
1 program 
antreprenorial 
inovativ 

183 de elevi 
participanți în 
cadrul programului

183 de planuri de afaceri 
realizate de elevi

17 luni de sprijin 
antreprenorial 
specializat



Activități05
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE

A1

A2

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2



Activități

A1

A2

A3

A4

A5

Managementul proiectului

Crearea unei rețele colaborative între mediul
preuniversitar și sectorul privat/angajatori

Organizarea de stagii de pregătire practică pentru
elevi în domeniile economic si turism

Dezvoltarea și implementarea serviciilor de
consiliere și orientare profesională pentru elevi

Derularea unui program inovativ de antreprenoriat
destinat elevilor implicați in activitățile proiectului



Subactivități

A1.2

A2.1

A2.2

A2.3

A1.1 Managementul general al proiectului: planificarea,
organizarea, evaluarea și controlul proiectului

Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect,
informare și publicitate și alte activități administrative
conexe

Derularea unei campanii de constientizare privind
importanța participării elevilor la stagii de practică, cu
implicarea actorilor locali

Consolidarea și dezvoltarea unor parteneriate pentru între
mediul preuniversitar și sectorul privat/angajatori

Crearea unui sistem de informare coordonată între
sectorul privat/ angajatori și mediul preuniversitar



Subactivități

A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

A2.4 Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul
si valorificarea bunelor practici

Realizarea metodologiei de practică a elevilor și a
metodologiei de desfășurare a concursurilor cu premii

Activități de îmbunătățire a infrastructurii mediilor de
practică: amenajări și dotări ale spațiilor de practică

Informarea, selecția, recrutarea și comunicarea cu elevii
participanți la stagiile de practică

Derularea sesiunii nr. 1 de stagii de pregătire practică



Subactivități

A4.1

A4.2

A5.1

A5.2

A3.5 Derularea sesiunii nr. 2 de stagii de pregătire practică

Realizarea metodologiei de organizare a serviciilor de
consiliere și orientare profesională

Furnizarea de servicii de consiliere și orientare
profesională pentru elevi

Organizarea unui program antreprenorial inovativ adaptat
elevilor implicați in activitățile proiectului

Derularea sesiunii nr. 1 a unui program inovativ de tip
„Firme de exercițiu”

A5.3 Derularea sesiunii nr. 2 a unui program inovativ de tip
„Firme de exercițiu”



Beneficii aduse grupului tință06



Beneficii aduse grupului tință06
Activități

31 75

2 4 6 8

START

2 x Mese 
rotunde
organizate

1 x Pagină
oficială a 
proiectului

Acces la 
mediul de 
afaceri

Activități 
continue 
de 
informare

2 x Stagii de 
practică 
domeniul 
economic

2 x Stagii de 
practică 
domeniul 
Turism

2 x Stagii de 
practică domeniul 
Alimentație publică

183 x kituri 
de practică 
pentru elevi



Beneficii aduse grupului tință06
Activități

119 1513

10 12 14 16

FINISH

Consiliere și
orientare 
profesională

Stabilirea 
carierei 
ideale

Realizarea 
unui CV

Cunoașterea 
propriilor 
aptitudini

Program
antreprenorial 
inovativ

Realizarea 
unui plan 
de afaceri

2 x Concursuri de 
planuri de afaceri

8 x Firme 
de exercițiu



Beneficii aduse grupului tință
Premii stagiu de practică nr. 1

06

1 2 3
4 Premii x 1500 lei 4 Premii x 1.000 lei 4 Premii x 800 lei



Beneficii aduse grupului tință
Premii stagiu de practică nr. 2

06

1 2 3
4 Premii x 1500 lei 4 Premii x 1.000 lei 4 Premii x 800 lei



Beneficii aduse grupului tință
Premii antreprenoriat – sesiunea 1 de planuri de afaceri

06

1 1 1
3 Premii x 4.000 lei



Beneficii aduse grupului tință
Premii antreprenoriat – sesiunea 2 de planuri de afaceri

05

1 1 1
3 Premii x 4.000 lei



Beneficii aduse grupului tință
Dotări realizate prin proiect

06

20

18

2

LAPTOPURI

SISTEM DESKTOP ALL-IN-ONE

MULTIFUNCȚIONALE



Beneficii aduse grupului tință
Dotări realizate prin proiect

06

1

1

1

VIDEOPROIECTOR

CAMERĂ FOTO

IMPRIMANTA



Beneficii aduse grupului tință
Dotări realizate prin proiect

06

1

18

18

TABLĂ INTERACTIVĂ

MESE DE BIROU

SCAUNE BIROU



Beneficii aduse grupului tință
Dotări realizate prin proiect

06

2

7

1

ECHIPAMENTE ROUTER

CORPURI DEPOZITARE

ECRAN DE PROIECȚIE



A5

Sesiuni de înscriere

Sologon Mariana
Responsabil comunicare grup 

țintă
+0745 896 072

contact@future-pocu.ro

România, Mun. Ploiești, Str. Rudului, nr. 24, 
Municipiul Ploiești.

www.future-pocu.ro 
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http://idea-perpetua.ro/
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