
        
 

                                                                                                                                                              

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Investeşte în oameni! 

 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” 
Proiect: „Mentorat pentru elevi în business simulat” 
POSDRU/175/2.1/S/151915 
 
 

ANUNȚ DE PRESĂ  
         2 aprilie 2015, București 

Oportunitate de instruire în antreprenoriat pentru 1200 de elevi de liceu 
 

Fundația Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale – CENTRAS, cu sprijinul partenerilor 

săi, Asociația Smart Europe 2020 și Asociația pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă INTEGRA, 

marchează startul implementării proiectului POSDRU/175/2.1/S/151915 „Mentorat pentru elevi în 

business simulat” printr-o conferință de lansare care va avea loc vineri, 3 aprilie 2015, începând cu ora 

16.00, la Sinaia în sala de conferințe King's Valley a hotelului Mara, str. Toporașilor nr 1A. 

Proiectul își propune: 

 îmbunătățirea accesului elevilor ISCED3 la piața forței de muncă prin oferirea de servicii gratuite de 

informare și consiliere în carieră pentru minimum 1200 de elevi cu scopul continuării studiilor sau în 

vederea inserției acestora pe piața muncii; 

 creșterea aptitudinilor și competențelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de asistență și 

consultanță pentru afaceri în vederea înființării a 156 de firme de exercițiu de către elevii ISCED 3 

 creșterea gradului participării elevilor din ani terminali la viața activă prin furnizarea serviciilor de 

consiliere și orientare în carieră. 

Durata de implementare a proiectului este de 10 luni, iar regiunile de dezvoltare vizate sunt Sud-Muntenia 

si Sud-Est, județele Buzău, Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea,  Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, 

Dâmboviţa, Prahova și Teleorman. 

 

Proiectul „Mentorat pentru elevi în business simulat” este cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2, Domeniul 

major de intervenţie 2.1. 

 

Informații despre proiectele POSDRU puteți găsi accesând site-ul www.fonduri-ue.ro.  

 

PERSOANA DE CONTACT: Elena Popa, expert PR, e-mail: office@eurointegrare.ro , tel.: 0723 199 500 
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