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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Anunț finalizare proiect: 

 
"ORIENTARE PROFESIONALĂ ȘI STAGII DE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR PENTRU ELEVII DIN REGIUNEA CENTRU" 
 

Marinex SRL anunță finalizarea cu succes a proiectului "Orientare profesională și stagii de practică în 
domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru", Cod SMIS 131019. 
 
Proiectul s-a derulat în perioada 10 septembrie 2020 - 9 decembrie 2022 și a avut o valoare totală de 
2.375.756,25 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 2.256.968,45 lei. 

 
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI: 
Creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Centru 
la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de 
stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil 
în domeniul construcțiilor. 
 
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 
1. OS1 - Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru 185 de elevi prin implicarea într-un program 
de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare-informare privind 
nediscriminarea și egalitatea de șanse pe piața muncii pe o perioadă de 17 luni; 
2. OS2 - Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii prin implicarea a 185 de elevi într-un program de 
practică dezvoltat prin proiect pe o perioadă de 19 luni. 
 
Principalele probleme care justifică intervențiile propuse în prezentul proiect sunt: 

1. Nevoia de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor; 
2. Nevoia de corelare a competentelor dobânditei în timpul școlii cu cerințele pieței muncii; 
3. Nevoia de consiliere și orientare în cariera a tinerilor; 
4. Nivelul scăzut al ocupării în rândul tinerilor în regiunea Centru; 
5. Gradul ridicat de discriminare în România și lipsa educației în promovarea nediscriminării – 
tineri discriminați din motive de vârstă, gen, etnie, cetățenie, orientare sexuală. 

 
GRUPUL ŢINTĂ al proiectului a fost selectat din rândul elevilor cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Centru 
care urmează cursurile unei unități de învățământ cu profil în domeniul construiților. 
Pentru selecția grupului țintă și respectarea indicatorilor programului, Solicitantul a încheiat contracte de 
colaborare cu Liceul Tehnologic Dorin Pavel din Alba Iulia și Liceul Tehnologic Aiud în vederea încheierii 
convențiilor de practică. 
 
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, grupul țintă a fost reprezentat de: 

- Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație - 185 
elevi 

- din care din mediul rural -  83 
- din care persoane de etnie romă - 19 romi 

 
INDICATORI DE REZULTAT IMEDIAT au fost următorii: 
4S120 - Persoane (elevi) certificate la încetarea calității de participant - 139 elevi 
4S121 - Persoane (elevi) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant - 39 elevi 
4S122 - Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant - 19 persoane 
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Procesul de colectare a indicatorilor nu a fost încheiat, rezultatele finale vor fi publicate pe siteul 
beneficiarului, marinex-constructii.ro. 
 
În cadrul proiectului, grupul țintă a efectual stagii de practică pe șantierele de lucru ale MARINEX SRL, au 
participat la sesiuni de orientare și consiliere profesională, la sesiuni de sensibilizare cu privire la 
discriminarea socio-profesională și la târguri de joburi pentru a facilita integrarea pe piața muncii. Ei au 
beneficiat de o subvenție de 900 de lei la finalizarea stagiului de practică. De asemenea, au primit 
echipamente de protecție, hrană calda în zilele de practică, au utilizat materiale consumabile și 
echipamente tehnologice achiziționate prin proiect sau puse la dispoziție de către beneficiar pentru a 
facilita procesul de învățare.  
 
Prin prezentul proiect s-a urmărit obținerea următoarelor rezultate: 

- 185 elevi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP, din care 15 
din mediul rural și 4 de etnie romă – rezultat atins. 

- 139 elevi certificați la încetarea calității de participant – în curs de evaluare. 
- 39 persoane care își găsesc loc de muncă la încetarea calităţii de participant – în curs de 

evaluare. 
- 19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant – rezultat 

atins.  
 
 

 
 

Persoană de contact: Igna-Boța Marian, manager proiect 
Telefon: 0744510940 
Email: scmarinexsrl@yahoo.com 


