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“JOB-UL DE MAINE ASIGURAT PRIN CONSOLIDAREA COMPETENTELOR
PROFESIONALE PRACTICE AZI”
Asociația "Educație și Viitor " in parteneriat cu Liceul Economic „ Alexandru Ioan Cuza” Piatra Neamt, implementează,
începând cu luna Octombrie 2020, proiectul “ JOB-UL DE MAINE ASIGURAT PRIN CONSOLIDAREA COMPETENTELOR
PROFESIONALE PRACTICE AZI” Cod SMIS 132317 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Contract nr. POCU/633/6/14/ 132317.
Bugetul total al proiectului este de 2,337,669.75 lei, din care: valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din
Fondul Social European este de 1.987.019,29 lei, valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional
este de 336.294,58 , contribuţia eligibilă a partenerilor este de 14.355,88 lei.

Durata proiectului: 18 luni.
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unui sistem integrat de dobandire a competentelor si abilitatilor

profesionale practice pentru 185 de elevi din judetul Neamt ce provin din invatamantul secundar, prin participarea acestora la
programe eficiente de invatare la potentiali angajatori, facilitarea şi dinamizarea tranziţiei de la şcoală la cariera profesionala, cu
accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta
conform SNCDI. De asemenea, Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea Obiectivului tematic 10 - Efectuarea de
investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot
parcursul vietii, Prioritatea de investitii 10.iv - Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii,
facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv
prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme
de invatare bazate pe munca.

Rezultatele anticipate ale proiectului:

Toate persoanele din grupul tinta (185 elevi) vor beneficia de sprijin pentru efectuarea pregatirii practice si stagiului de practica,
astfel:
- 87 elevi (invatamant liceal) cu calificarea- Tehnician in turism, vor beneficia de: plata adeverintei medicale obligatorii stagiului
de practica; halat; caiet, pix; elemente consumabile (formulare tipizate specifice activitatii de turism);
- 48 elevi (invatamant liceal) cu calificarea Tehnician in activitati economice vor beneficia de: caiet, pix, calculator birou,
elemente consumabile (formulare tipizate specifice activitatii economice);
- 24 elevi (invatamant liceal) cu calificarea Tehnician in gastronomie vor beneficia de: plata analizelor medicale si a adeverintei
medicale obligatorii stagiului de practica; caiet, pix; echipament specific (manusi, cizme, boneta, halat, sort) si elemente
consumabile (ulei, zahar, faina, oua,unt, carne, orez, cartofi, paste, ceapa, orez, lapte, smantana, branza de vaci, cascaval,
malai, gris, peste, conserve ciuperci, fructe, condimente, bulion);
- 26 elevi care vor parcurge atat modulele de pregatire practica (567 ore) cat si stagiile de practica (300 ore) de la calificarea
Frizer- coafor- maniciurist- pedichiurist (invatamant profesional) vor beneficia de: plata analizelor medicale si a adeverintei
medicale obligatorii stagiului de practica; caiet, pix; echipament specific (halat, manusi, pelerina, casca silicon, prosop hartie,
folie aluminiu etc) si elemente consumabile (sampon, balsam, solutie permanent, solutie neutralizare, oxidant, fixativ, spuma
par, vopsea par, pudra decoloranta, protectie termica pt par, after shave, spuma ras, lacuri de unghii, dizolvant, gel unghii, truse
make-up, crema hidratanta);

Conferința de lansare va avea loc în data de 22.10.2020 in SALA DE EVENIMENTE din cadrul
Liceului Economic „ Alexandru Ioan Cuza” Piatra Neamt începând cu ora 11:00.
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