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COMUNICAT DE PRESĂ
FINALIZARE ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ ON - LINE
SEPTEMBRIE 2015

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN
în parteneriat cu:
Inspectoratul Județean Vâlcea, Colegiul Național Traian – Drobeta Turnu Severin
Colegiul Național Ghe. Lazăr – București și Asociația Scientia Nemus
implementează proiectul:
„Top Management SV-BI - Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la
poziții de top management, cercetare și inovare în viața profesională”
POSDRU/175/2.1/S/149902
Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții
cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1„Tranziția de la școală la viața activă”.
Perioada de implementare a proiectului este Iunie-Decembrie 2015.
Valoarea totală a proiectului este de 6 .181.870,00 lei - din care 5.322.763,16 lei - valoarea
nerambursabilă acordată din Fondul Social European și 735.469,44 lei - valoarea nerambursabilă
acordată din Bugetul Național.
Proiectul vizează creşterea capacităţii elevilor cu rezultate academice bune şi foarte bune din regiunile
Sud-Vest şi București - Ilfov de a se integra pe piaţa muncii în poziţii manageriale de top sau în cercetare şi
inovare.
Ne propunem:
 Să consiliem şi să instruim în domeniul carierei 500 de elevi din regiunile Sud-Vest şi BucureștiIlfov cu rezultate școlare foarte bune,
 Să implicăm 500 de elevi din cele două regiuni, în dezvoltarea propriilor competenţe necesare
accesului în poziţii de top management, sau în companii specializate în cercetare şi inovare în
cadrul activităţii profesionale,
 Să iniţiem şi să dezvoltăm 100 de Firme de exerciţiu în domeniul managementului, cercetării şi
inovării,
 Să facilităm contactul direct a 100 de elevi cu rezultate foarte bune, cu companii de top, multinaționale în
cadrul unui program reciproc de schimb de experiență.
În perioada iulie- august 2015 s-a înscris în grupul țintă eligibil al proiectului un număr de 483 elevi.
Vă aducem la cunoștință că aplicația http://www.arcs.ro/aplica/aplica-top-management?lang=ro va deveni
inactivă începând cu 21 septembrie 2015.
Detalii suplimentare se pot obține de la Adina Luciana STOLERIU, Expert promovare - tel. 0733/628911,
adinastoleriu@arcs.ro, sau la Asociația Romană de Consiliere și Sprijin, Drobeta Turnu Severin, Str. Orly,
Nr.25A
Expert promovare,
Adina Luciana STOLERIU

