13 noiembrie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Noul Val, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE
PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV
POCU/626/6/13/133383, derulat în parteneriat cu Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”.
Obiectivul general al proiectului îl constituie Efectuarea de investiții, în decurs de 24 luni, în domeniul
educației, al formării și al formării profesionale, pentru 241 studenți din cadrul Academiei Navale Mircea
cel Bătrân din Constanța, regiunea SE, sectorul industrie și servicii, pentru creșterea gradului de acces și
adaptabilitate la cerințele pieței muncii, prin dezvoltarea unui cadru partenerial funcțional între mediul
academic, studenți și angajatori, în vederea dobândirii de competențe, a învățării pe tot parcursul vieții și
facilitării inserției pe piața muncii, cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitiv conform
SNC și SNCDI.
Proiectul STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE
ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV, POCU/626/6/13/133383 este cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și se desfășoară pe o perioadă de 24 de
luni (octombrie 2020 – septembrie 2020) în regiunea de implementare Sud – Est.
În grupul țintă al proiectului se pot înscrie studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân de la
specializarile: Inginerie si management naval si portuar – Licenta si Masterat, Navigatie si transport
maritim si fluvial – Licenta, Electromecanica – Licenta, Electromecanica navala - Licenta, Sisteme
electromecanice navale – Masterat, Stiinte nautice – Masterat si Managementul sistemelor logistice –
Masterat.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
 241 studenți de studenți orientați și consiliați profesional;
 241 studenți absolvenți ai cursului de competențe antreprenoriale;
 minim 6 parteneriate de practică cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 minim 400 de studenți informați cu privire la companiile cu potențial competitiv din zona Dobrogei,
posibili parteneri pentru organizarea și desfășurarea stagiilor de practică;
 241 de studenți care efectuează stagiul de practică;
 24 de studenți care au obținut rezultate cele mai bune în timpul stagiilor de practică, premiați;
 crearea unui Centru educațional colaborativ pentru activitățile de practică desfășurate în industria
maritimă (CEPIM);
 241 de studenți instruiți și certificați în domeniul dezvoltării competențelor digitale cu accent pe
echipamente, programe software și aplicații folosite de angajatori pe piața muncii;
 4 workshop-uri tematice organizate în vederea sporirii relevanței pe piața forțelor de muncă a
educației și a sistemelor de formare și facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă
a absolvenților ANMB;
 400 de studenți participanți la workshopuri, care își completează atât cunoștințele despre activitățile
cu potențial competiv desfășurate în zona Dobrogei cât și imaginea asupra unei cariere de succes în
aceste domenii;
 crearea unei platforme online pentru informare și comunicare între cei trei actori care participă la
stagiile de practică: mediul academic, mediul economic și studenți/absolvenți;
 1 bursa de locuri de munca;
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Persoanele selectate în grupul tință vor parcurge un curs de Competențe antreprenoriale finalizat cu o
diplomă recunoscută la nivel național și european. De asemenea, prin proiect li se oferă oportunitatea de a
participa la concursul organizat, unde cele mai bune 24 rezultate obținute în timpul stagiilor de practică vor
fi premiate .
Persoanele interesate de înscrierea în proiect, pot contacta partenerii proiectului la:
Asociația Noul Val
Telefon/Fax 0760.664.558/0241.510.133
E-mail: asociatianoulval@yahoo.ro
Str. BLD FERDINAND nr. 32A, Constanța, județul Constanța
www.asociatianoulval.ro
Academia Navală Mircea cel Bătrân
Telefon: 0241/626.200/interior 0135
Str. Fulgerului nr.1, Constanța, județul Constanța
www.anmb.ro
sau ONLINE:
email: pocu.practica@anmb.ro
website: www.practicainovativa.ro
facebook: facebook.com/practicainovativa/

Valoarea totală a proiectului: 3.906.654,92 lei
Valoarea cofinanțării UE: 3.320.656,76 lei
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
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