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MJ NI STERU L EDUCAT I tl M RARi.TmstRE NR. b.122_ 

Toate unităţile de învăţământ gimnazial din judeţul Ilfov 
Doamnelor/domnilor directori 

Asociaţia Hands Across Romania în parteneriat cu ENGIE Romania vor demara proiectul 

„Energie pentru meseria mea" în perioada martie - iunie 202 1 în unităţile de învăţământ 

gimnazial la clasa a VIII-a. 

Scopul proiectului este informarea elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora despre 

oportunitatea învăţământului profesional în sistem dual oferită de compania ENGIE Romania 

prin organizarea unei clase de instalatori sanitari şi de gaze în cadrul Colegiul Tehnic „Mihai 

Bravu" din Bucureşti . 

Implementarea proiectului presupune două întâlni1i la clasa a Vlll-a în cadrul cărora vor 

prezenta oferta educaţională a claselor ENGIE Romania. O altă componentă a proiectului este 

întâlnirea cu părinţii pentru a le prezenta şi acestora oferta educaţională ENGIE România. 

Întâlnirile se vor desfăşura online sau/şi fizic în măsura în care contextul epidemiologic va 

permite . 

În acest context, înscrierea în program se va face la adresa de e-mail: inscrieri@handsacross.ro 

Inspector Şcolar G~~~·~w. 
Prof. Adriana STO 
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Inspector şcolar, 

~oina Tecu 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Tel: +40 (0)21 317 36 50 
Fax: +40 (0)21317 36 54 
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INTRARE/ IESIRE NR. 1i 

Subiect: Proiect învăţământ profesional dual „Energie pentru meseria mea" 

16 martie 2021 

Asociaţia Hands Across Remania în parteneriat cu ENGIE Remania vor demara proiectul 

„Energie pentru meseria mea" în perioada martie - iunie 2021 în unităţile de învăţământ 

gimnazial la clasa a VIII-a. Scopul proiectului este informarea elevilor de clasa a VIII-a şi a 

părinţilor acestora despre oportunitatea învăţământului profesional în sistem dual oferită de 

compania ENGIE Romania prin organizarea unei clase de instalatori sanitari şi de gaze în cadrul 

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" din Bucureşti şi o clasă la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" 

din Galati. 
' 

Implementarea proiectului presupune două întâlniri la clasa a VIII-a în cadrul cărora vom vorbi 

despre ce înseamnă învăţământul profesional dual şi vom prezenta oferta educaţională a claselor 

ENGIE Romania. O altă componentă a proiectului este întâlnirea cu părinţii pentru a le prezenta 

şi acestora oferta educaţională ENGIE România. Întâlnirile se vor desfăşura online sau/şi fizic în 

măsura în care contextul epidemiologic va permite. 

În acest context, vă rugăm să informaţi şcolile gimnaziale din judeţ despre înscrierea în program 

la adresa de e-mail inscrieri@handsacross.ro 

Dacă doriţi informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la 

numărul de telefon 0723 433 816, e-mail : mihaela.sandu@handsacross.ro persoană de contact, 

Mihaela Sandu. 

Cu deosebită consideraţie, 

Mihaela Sandu 

Preşedinte 

Asociaţia Hands Across Romania 


