
 
 

 

 

 

Data 01.07.2020 

COMUNICAT DE PRESǍ  PROIECT: STAGII PRACTICE INOVATOARE PENTRU ELEVI -SPRINT-
POCU /90/6.13/6.14/108465 

 S.C.SAFIR S.R.L. cu sediul in Vaslui , str.Podul Inalt nr.6, județul Vaslui, implementează în 
parteneriat cu Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală din Iași, proiectul 
Stagii practice inovatoare pentru elevi – SPRINT (POCU 108465).  

In data de 26 iunie 2020 s-au încheiat stagiile de practică desfășurate în anul doi de implementare. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea inserției profesionale și dezvoltarea de 
competențe cerute pe piața muncii la nivelul a 340 elevi din judetul Vaslui, in domeniul serviciilor 
relevante pentru economia locala si regionala prin parteneriate cu valoare adaugata intre unitatile 
de invatamant si potentiali angajatori. 

Grup ţintǎ:Grupul Ţintǎ (GT) al proiectului este reprezentat de 340 elevi din sistemul national de 
invatamant, cu domiciliul/rezidenta in judetul Vaslui. 

În anul doi de implementare și-au efectuat stagiile de practică în cadrul proiectului 49 elevi de la 
Colegiul Economic Anghel Rugina-Vaslui, calificarile “tehnician in activitati de comert”, “tehnician 
in activitati economice”, 53 elevi de la Liceul Stefan Procopiu-Vaslui,calificarile “tehnician mecanic 
intretinere si reparatii”, “tehnician in turism” și 35 elevi de la Liceul Tehnologic Petru Rares -Barlad, 
calificarea “bucatar”, “tehnician in gastronomie”. 

Au fost efectuate un număr de 18240 de ore de practică în 9 firme de referinṭă la nivel local și regional 

și au fost susținute 5 ateliere de lucru dedicate promovării egalităṭii de ṣanse și 6 ateliere de lucru 
dedicate promovării dezvoltării durabile. 

Stagiile sunt pe lângă un exercițiu pe piața muncii și o bună modalitate de recrutare. Prin urmare, 
organizarea de stagii de calitate va sprijini de o manieră semnificativă, directă și concretă, angajarea 
a min. 174 viitori absolventi ai invatamantului profesional si liceal din judetul Vaslui. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.148.024,85 lei, din care finanțarea nerambursabilă din 
Fondul Social European este de 2.060.277,78 lei. 
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (13 iulie 2018 – 12 august 2020). 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020. 
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Iulian SAFIR 
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