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PLANUL TABEREI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ  

din cadrul proiectului 
TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul 

Dolj, contract nr.: POS DRU/161/2.1/G/136067 
 
1. Organizatori: Asociaţia Mereu pentru Europa, UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao 
Empreendedorismo e Empresas Familiares (Centrul de Cercetare și Asistență în Antreprenoriat și 
Afaceri de Familie) din Portugalia, Asociația EduFor Craiova 
2.  Proiectul: TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru 
elevii din județul Dolj, contract nr.: POS DRU/161/2.1/G/136067, http://www.travail.mpe.ro 
3.Destinaţia: Bran, județul Brașov 
4.Scopul taberei: derularea unor activităţi suport pentru consilierea şi orientarea profesională a 
elevilor din cadrul proiectului TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața 
muncii pentru elevii din județul Dolj, contract nr.: POS DRU/161/2.1/G/136067 
Obiective: 

În cadrul taberelor se vor derula activităţi practice care vor viza dezvoltarea personală şi a 
competenţelor antreprenoriale. Prin intermediul activităţilor propuse, organizatorii activităţilor vor 
urmări valorificarea şi stimularea a unor competenţe ale elevilor participanţi, precum:   

- comunicare 
- ascultare activă 
- argumentare 
- interacţiune 
- participare activă 
- cooperare 
- relaţionare 
- lucrul în echipă 
- responsabilitate 
- conştientizare 
- încredere 
- empatie 
- identificarea punctele slabe şi punctele forte 
- iniţiativă 
- valorificarea oportunităţilor apărute 
- planificare şi gestionare de proiecte 
- transformarea ideilor în acţiune: creativitate, inovaţie, evaluare şi asumare de riscuri 

Elevii participanţi vor fi însoţiţi de cel puţin 2 (doi) experţi români din cadrul proiectului.  
Activităţile, metodele, instrumentele şi programul de lucru din cadrul taberelor vor fi 

planificate, organizate, coordonate şi monitorizate de 2 (doi) experţi ai partenerului transnaţional, 
UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares 
(Centrul de Cercetare și Asistență în Antreprenoriat și Afaceri de Familie) din Portugalia. 

Evaluarea activităţii elevilor va fi planificată şi desfăşurată de experţii transnaţionali. În 
cadrul taberelor vor fi desfăşurată o competiţie în care vor fi implicaţii elevii participanţii. 
Câştigătorii vor fi primi premii în bani, în valoare de 900 lei/tabără.  
 
5. Perioada călătoriei: 14-19 aprilie 2015 
 
6.Data şi ora plecării: 14 aprilie 2015, ora 9.00 
 
7.Data şi ora întoarcerii: 19 aprilie 2015, ora 18.00 
 

http://www.travail.mpe.ro/
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8.Tabelul cu numărul, numele şi prenumele participanţilor, precum şi datele de contact ale 
părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi (vezi anexele) 
9. Numărul şi datele de contact ale însoţitorilor: Mirela Dodenciu – specialist activităţi suport: 
0767839380, mirela.dodenciu@yahoo.com; Diana Brătucu – responsabil activităţi suport: 
0730250649; dianabratucu@yahoo.com 
 
10. Locul plecării: str. A.I. Cuza, parcare lângă Mc Donald's 
 
11. Locul sosirii: str. A.I. Cuza, parcare lângă Mc Donald's 
 
12. Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de cazare 
şi masă: vor fi comunicate după finalizarea procedurii de achiziţie din cadrul proiectului, cel târziu 
vineri, 10 aprilie 2015 
 
13. Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură cazarea şi masa: 
vor fi comunicate după finalizarea procedurii de achiziţie din cadrul proiectului, cel târziu vineri, 10 
aprilie 2015 
 

14. Pe toată perioada cât copiii desfășoară activități sportive, aceștia vor fi beneficia de 
asistenţa, instructajul, suportul, supraveherea şi instruirea necesară asigurată de cel puţin 2 experţi 
români şi 2 experţi portughezi din cadrul organizaţiilor partenere din proiectul mai sus menţionat 
 
Certificăm că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea. 
 
 
ORGANIZATORI:  
Asociaţia Mereu pentru Europa:  
Valeria Chiţu – Preşedinte 
Alina Cristina Ionescu – manager proiect  
 
Asociația EduFor Craiova  
Elena Diana Brătucu – responsabil activităţi suport 

file:///C:/Documents and Settings/user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00161574.HTM
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Programul estimativ al 
TABEREI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ 1 

din cadrul proiectului 
TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul 

Dolj, contract nr.: POS DRU/161/2.1/G/136067 
 

TRASEU: Craiova - Balş – Slatina – Pitesti - Câmpulung Muscel - Bran 
Bran - Câmpulung Muscel – Pitesti – Slatina – Balş – Craiova 
 
MARŢI, 14 APRILIE 2015 

Intervalul orar 
estimativ 

Activitate Observații 

9.00 – 14.00 Calătorie Craiova/ str. A.I. Cuza, parcare 
lângă Mc Donald's - Bran 

Participanţii vor avea hrană şi 
lichide la pachet pentru drum. 
Vor fi realizate cel puţin 2 
popasuri pentru servirea 
mesei.  

14.00 – 15.00 Cazare – Repartizarea camerelor, 
organizarea bagajelor 

 

15.00 – 16.30 Program de odihnă  

16.30 – 18.00 Activităţi de cunoaştere a grupului şi a 
experţilor organizatori. Prezentarea 
activităţilor din cadrul taberei. Stabilirea 
programului de lucru 

Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

18.00 – 19.00 Cina  

19.00 – 21.00 Activităţi de team building  

21.00 Program de odihnă  

 
MIERCURI, 15 APRILIE 2015 

Intervalul orar 
estimativ 

Activitate Observații 

8.30 – 9.30 Micul dejun  

9.30 – 13.00 Activităţi de dezvoltare personală Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

13.00 – 14.00 Masa de prânz  

14.00 – 16.00 Program de odihnă  

16.00 – 19.00 Activităţi de dezvoltare personală şi profesională Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

19.00 – 20.00 Cina  

20.00 – 22.00 Activităţi de team building  

22.00 Program de odihnă  

 
JOI, 16 APRLIE 2015 

Intervalul orar 
estimativ 

Activitate Observații 

8.30 – 9.30 Micul dejun  

9.30 – 13.00 Activităţi de dezvoltare personală şi profesională Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

                                                           
1
 Programul poate fi modificat în funcţie  de ora sosirii, disponibilităţile şi preferinţele participanţilor. 
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13.00 – 14.00 Masa de prânz  

14.00 – 16.00 Program de odihnă  

16.00 – 19.00 Activităţi de dezvoltare personală şi profesională Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

19.00 – 20.00 Cina  

20.00 – 22.00 Activităţi de team building  

22.00 Program de odihnă  

 
VINERI, 17 APRLIE 2015 

Intervalul orar 
estimativ 

Activitate Observații 

8.30 – 9.30 Micul dejun  

9.30 – 13.00 Activităţi de dezvoltare personală şi profesională Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

13.00 – 14.00 Masa de prânz  

14.00 – 16.00 Program de odihnă  

16.00 – 19.00 Activităţi de dezvoltare personală şi profesională Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

19.00 – 20.00 Cina  

20.00 – 22.00 Activităţi de team building  

22.00 Program de odihnă  

 
SÂMBĂTĂ, 18 APRLIE 2015 

Intervalul orar 
estimativ 

Activitate Observații 

8.30 – 9.30 Micul dejun  

9.30 – 13.00 Activităţi de dezvoltare personală şi profesională Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

13.00 – 14.00 Masa de prânz  

14.00 – 16.00 Program de odihnă  

16.00 – 19.00 Activităţi de dezvoltare personală şi profesională Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

19.00 – 20.00 Cina  

20.00 – 22.00 Activităţi de team building  

22.00 Program de odihnă  

 
DUMINICĂ, 19 APRLIE 2015 

Intervalul orar 
estimativ 

Activitate Observații 

8.30 – 9.30 Micul dejun  

9.30 – 12.00 Evaluarea activităţilor. Feedback Responsabil: UNIAUDAX – 
partenerul transnaţional 

12.00 – 13.00 Masa de prânz  

13.00 – 13.30 Îmbarcarea  

13.30 – 20.00 Călătorie Bran –Craiova/ str. A.I. Cuza, parcare 
lângă Mc Donald's 

 

 
 


