
 

 
 

 
 
 
 
 

[31.10.2022] 
 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare a organizat in data de 31.10.2022 
Conferinta de incheiere pentru proiectul  „ Cariere de succes prin stagii de practica si 

orientare profesionala” - Cod: POCU/633/6/14/132019 

 
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare a implementat in calitate de beneficiar, în 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Programul Operaţional Capital 
Uman (POCU) 2014-2020, Prioritatea de investitii 10.iv „Stagii de practica pentru elevi”, Denumire 
apel proiecte - ”STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI - Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la 
programe de învățare la locul de muncă a 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” Apel de proiecte nr. POCU/633/6/14 
proiectul cu titlul: “Cariere de success prin stagii de practica si orientare profesionala” cod proiect 
132039. Proiectul  a fost implementat in perioada 01.09.2020 - 31.10.2022. Obiectivul general al 
proiectului l-a constituit cresterea ratei de participare a elevilor din învatamântul secundar si tertiar 
nonuniversitar la stagii de practica la locul de munca prin crearea de noi parteneriate de practica 
intre Beneficiar si companii din sectoare economice focalizate pe domenii de pregatire profesionala 
care pun accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate în SNC, precum si 
SNCDI contribuind astfel la imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata 
muncii si implicit facilitarea trecerii de la educatie la munca prin consiliere si orientare in cariera.  

In data de 31.10.2022 la sediul beneficiarului CT "Anghel Saligny" din Baia Mare, odata cu 
ultima zi de implementare a proiectului, a fost organizata Conferinta de incheiere a proiectului „Car-
iere de succes prin stagii de practicǎ și orientare profesionalǎ” - Contract de finanțare nr. 
POCU/633/6/14/132019,  la care au participat membri ai echipei de implementare, elevi beneficiari 
ai activitatilor proiectului, invitati din partea agentilor economici, ai autoritatilor locale si ai Inspec-
toratului Scolar Maramures.  In cadrul conferintei au fost prezentate obiectivele propuse, activitatile 
proiectului precum si rezultatele obtinute in cadrul proiectului, rezultate care au dus la atingerea 
indicatorilor propusi". 
 
pentru mai multe informatii: 
www.asalignybm.tpsvision.ro 
proiectesaligny@gmail.com 

 
Manager de proiect: Sergiu Sabau 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 


