
Proiect co-finanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014 – 2020.

Axa Prioritară: „Educaţie şi competenţe”.

Scopul proiectului este de a crește
nivelul de participare la programele
de învățare la locul de muncă a
elevilor, adică creșterea participării la
stagiile de practică de la agentul
economic.

PRACTICA,
MESERIE DE
VIITOR PENTRU
ELEVI

PROIECTUL SE ADRESEAZĂ ELEVILOR DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC DIN JUDEȚUL NEAMT.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”
Obiectivulspecific 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
Titlu proiect: „Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud. Neamt ”, Cod SMIS: 132918



AGENTUL ECONOMIC,
PARTENERUL 

Obiectivul proiectului este creșterea nivelului de informare,
consiliere și orientare profesională, axate pe dobândirea de competențe
care răspund necesității și au în vedere facilitarea inserției pe piața
muncii după finalizarea studiilor pentru un număr de 184 de elevi din
învățământul profesional și tehnic din județul Neamt.

DOAR  CU  IMPLICAREA  AGENTULUI
ECONOMIC  ȘI  CU  DESCHIDEREA
INSTITUȚIILOR  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT ,  SE  POT
CREA  PROGRAME  ACTUALE
EDUCAȚIONALE ,  CARE  PREGĂTESC
VIITORII  MESERIAȘI  AI  ROMÂNIEI ,  DE
CARE  AVEM  ATÂT  DE  MULTĂ  NEVOIE .

Proiectul susține și are ca obiectiv crearea
de parteneriate strategice, de lungă
durată, între agenții economici locali și
instituțiile de învățământ profesional
pentru a crea experiențe de învățare
complete pentru elevi
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