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Grup țintă !
 Proiectul vizează plasamentul a 24 de elevi 
aflați în formare profesională inițială în cadrul 
Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva, elevi 
în clasele a XI-a filiera vocaţională, profil artistic, 
specializările: arhitectură, arte ambientale, 
design, arte plastice, arte decorative, tineri care 
vor obține în urma promovării examenului de 
competență profesională, calificarea de tehnician 
în domeniul  şi pentru tehnici artistice. 

Obiectivele	  proiectului:	  

!
O1–Aprofundarea	  şi	  dezvoltarea	  dimensiunii	  practic-‐
aplicative	  a	  pregătirii	  de	  specialitate	  a	  participanţilor,	  
într-‐un	   mediu	   economic	   real,	   direct	   legat	   de	  
domeniul	  lor	  de	  formare	  profesională;	  

O2-‐Dezvoltarea	   abilităţilor	   practice	   necesare	   în	  
procesul	   de	   concepere	   şi	   dezvoltare	   de	   materiale	  
publicitare,	  asigurând	  rigoarea	  şi	  estetica	  lucrărilor;	  

O3–Familiarizarea	  elevilor	  cu	  relaţia	  client-‐companie,	  
cu	  noţiunea	  de	  marketing	  şi	  promoţie	  pentru	  vânzări,	  
producere	  şi promovare	  diferenţiată	  de	  produs;

Firmele de stagiu 
1. CHAPA5, GRAVURAS E PUBLICIDADE, LDA - CHAPA5 Comunicare și Imagine este o agentie de servicii de publicitate, care își 

desfășoară activitatea în oraşul portughez Barcelos din districtul Braga din anul 1994. Chapa 5 este o companie solidă, cu o echipa de 
profesionisti cu experienta si calificaţi pentru adaptarea tehnicilor de producție cele mai avansate la cele mai exigente cerințe ale 
pieței. Fiind o agenţie de publicitate, departamentele cele mai importante ale acesteia sunt cel de creaţie şi de producţie. 

2. DSI SPAIN - este o companie de studii intredisciplinare şi consultanţă, pentru tineri întreprinzători, aflată sub tutela Universitatii din 
Granada, creată între 2003 şi 2004 prin intermediul Companiei Junior ® şi cu sprijinul mai multor grupuri de cercetare ale Universitaţii 
Granada. DSI Spain S.L.®, este organizată în următoarele departamente: Informaţii, Cercetare (acesta lucrează în directă colaborare cu 
Universitatea din Granada), departamentul Imagine şi departamentul Formare. Departamentul Imagine furnizează urmatoarele servicii 
clienţilor: designuri de site-uri în diferite limbi; integrarea şi soluţii virtuale de integrare în reţelele sociale pe web; marketing în reţea; 
planuri de comunicare; proiectare corporativă imagine, grafică şi design. 

3. Red Global Asesores Informáticos - compania are sediul în Granada și dispune de un departament specializat în design de pagini web 
şi realizare de materiale publicitare. Personalul firmei este alcătuit în special din graficieni, specilaişti în comunicare şi specilaişti în IT 
care execută în special grafică pentru internet, grafică pentru pagină Web, grafică pentru tipărituri, grafică vectorială cu CorelDRAW, 
Corel Photopaint, grafică raster cu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Player sau executa grafică publicitară pentru 
Internet cu HTML. 
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