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,,Dezvoltarea competenţelor elevilor şi studeneţilor prin stagii de practică 

 la un potenţial loc de muncă ” 
POSDRU/2.1/90/S/57546/ 

 

S.C.COMPA S.A Sibiu anunță  finalizarea proiectului,,Dezvoltarea competenţelor elevilor şi studenţilor 

prin stagii de practică la un potenţial loc de muncă ,realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj – 
Napoca, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu - Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth” şi Liceul 
Tehnologic ,,Henri Coandă” Sibiu . 

Proiectul este cofinanţat  prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea Resurselor - Umane 2007-
2013, Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de 
intervenţie 2.1. ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. 

Obiectivul general al proiectului a urmărit dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor şi studenţilor 
prin stagii de pregătire practică, pentru asigurarea integrării rapide pe piaţa muncii la finalul ciclului de 
învăţare. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2 401 561 lei, din care 2 004 510,92 lei  reprezintă valoarea 
finanţării nerambursabile iar 120 078,05 contributia beneficiarului, S.C.COMPA.S.A.Sibiu. 

Activitățile proiectului s-au  implementat pe durata a 29 de luni  în perioada 01.07.2010- 30.11.2012. 

Finalizarea proiectului s-a concretizat prin efectuarea stagiilor de practică pentru 70 de studenţi şi 139 de 
elevi ,asistati de 14 tutori specialiști ai beneficiarului.  

Pe parcursul stagiilor,  practicanții au avut acces la tehnologii, procese  și echipamente industriale 
performante, s-au familiarizat cu metodele de creştere a productivităţii, flexibilizare, reducere a 
costurilor, principiile de bază în fabricaţia lean, insrumentele calităţii, rezolvarea problemelor și sisteme 
de management 

Parteneriatul şcoală - întreprindere a contribuit la creşterea relevanţei pregătirii elevilor şi studenţilor în 
raport cu cerinţele unei piețe a muncii dinamică, unde provocările se întâlnesc la tot pasul. 

Experienţa dobândită prin implementrea proiectului deschide noi orizonturi pentru activitatea de  
practică în S.C. COMPA S.A. şi poate să constituie un exemplu pozitiv şi pentru  alte companii din 
România.  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la : Marcela NICULESCU - Manger proiect 
        S.C.COMPA S.A Sibiu: Tel : 0269/23 78 78 


