
 

 

 

 

 

Investeşteînoameni! 

 

Proiectcofinanţat din Fondul Social European prinProgramulOperaţional Sectorial pentruDezvoltareaResurselorUmane 2007 – 2013 

Axaprioritară 1: Educaţiaşiformareaprofesionalăînsprijinulcreşteriieconomiceşisocietăţiibazatepecunoaştere 

Domeniul major de intervenţie 1.1: Accesla educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 

Titlulproiectului: Acces la educaţie de calitateşicompetenţecheiepentruelevii din grupuriledezavantajate 

Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/30148  

Beneficiar: Liceul“MateiBasarab” Craiova 

        
 Craiova, 15.12.2012 

Conferinţa finală a proiectului POSDRU/17/1.1/G/30148 
Acces la educaţie de calitateşicompetenţecheiepentruelevii din grupuriledezavantajate 

 

Liceul “MateiBasarab” Craiova aredeosebitaplăcere de a văinvitasâmbătă, 15decembrie 2012, la Conferinţafinalăa 

proiectuluiAcces la educaţie de calitateşicompetenţecheiepentruelevii din grupuriledezavantajate, care 
vaavealocînSalade conferinţe a Hotelului Sydney, din Craiova, ora 11,00. 
 
Prin activităţile derulate, timp de doi ani, în cadrul proiectului, s-a avut în vedere atingerea obiectivului general, şi 
anume: 
“Cresterea nivelului de educatie şi pregatire profesionala pentru 180 de elevi din invatamantul liceal, profesional si 
tehnic doljan, dezavantajati de situatia materiala precara, prin promovarea culturii antreprenoriale si prin 
certifcarea achizitiilor de competente profesionale cheie in utilizarea computerului.” 
Prin proiect membrii grupului ţintăau avut acces la informaţii de ultimă ora în domeniul IT, ceea ce va permite 
acestora să acceadă ulterior mult mai uşor pe piaţa muncii, în acord cu scopul proiectului: 
“Facilitarea tranziţiei şi accesul elevilor pe piaţa muncii, urmărindu-se crearea unei baze pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii. 
 
Proiectul a fost implementat de Liceul “Matei Basarab”, în parteneriat cuLiceul “Traian Vuia” şiLiceulTehnologic 
de “Transporturi Auto” Craiova, în perioada 3 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2012.În cadrul conferinţei va avea loc 
o prezentare a rezultatelor şi a sustenabilităţiiproiectului, cât şi a oportunităţilor oferite elevilor în urma 
implementării acestui proiect. 
 
La conferinţa sunt invitaţi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Craiova, Consiliului Local Craiova, Consiliului 
Judeţean Dolj, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj, POSDRU – Sud Vest, ECDL 
Romania, partenerii proiectului, reprezentanţi mass-media, cât şi alte categorii interesate de rezultatele 
proiectului. 
Pentru mai multe detalii, găsiţi ataşate mai jos invitaţia, formularul de înregistrare şi descrierea temelor 

conferinţei. Vă rugăm să confirmaţi participarea la adresa de email: mihaela_popa_2003@yahoo.com, până la 
data de 12.12.2012.  

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi managerul de proiect Mihaela Carmen Popa, 

tel.0745463029. 

Vă aşteptăm cu interes! 
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