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Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny" din Baia Mare beneficiar' in cadrul Programului Operalional

capitat uman (Pocu) 2014-2020, Programul Operational capital uman (Pocu) 2014-2020, Prioritatea de

investitii 1O.iv,,Stagii de practica pentru elevi", Denumire apel proiecte - "STAGll DE PRACTICA PENTRU

ELEVI - Obiectivul specific 6.14 Cregterea participerii la programe de invatare la locul de munca a elevilor 9i

ucenicilor din invetemantul secundar site4iar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenlial

competitive identificate conform SNC gi din domeniile de specializare inteligente conform SNCDl" Apel de

proiecte nr. POCU/633/6/'14 al proiectului cu titlul: "Cariere de success prin stagii de practica si orientare

profesionala" cod proiect 132039 va invita sa participati la Conferinta de incheiere a acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit cresterea ratei de participare a elevilor din

invalamanlul secundar sitertiar nonuniversitar la stagii de practica la locul de munca prin crearea de noi

parteneriate de practica intre Beneficiar si companii dinsectoare economice focalizate pe domenia de pregatire

profesionala care pun accent pe sectoarele economice cu potentialcompetitiv identificate in SNC, precum si

SNCDI contribuind astfel la lmbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii si

implicit facilitarea trecerii de la educatie la munca prin consiliere si orientare in cariera.

Obiectivele specific au vizat dezvoltarea a minim 60 parteneriate pentru organizarea si

desfasurarea stagiilor de pregatire practica precum si cresterea relevanlei calificarii pe piata fortei de munca

penku 220 de elevi prin participarea la stagii de practica performante, in domenii de specializare inteligenta,

la agenti economici din regiune si in firme de exercitiu.

Dorili mai multe detalii? La conferinla de incheiere vom prezenta proiectul nostru, rezultatele acestuia

precum Si indicatorii atinsi in urma implementarii cu succes a aCestuia pe parcursul ultimilor 2 ani.

conferinla va avea loc l!,ni 3'1.10.2022, la sediu beneficiarului, str. Progresului nr. 43, Baia Mare,

incepand cu ora 14:00 in sala amfiteatru A 1

Cu stima,

Manager de proiect Director CTAS:


