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ANUNȚ LANSARE PROIECT 

TehniCOOL – Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă 

real pentru elevii învățământului profesional și tehnic din județul Ialomița 

 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, în parteneriat cu S.C. Servel S.R.L. 

Slobozia, Asociația Arte 21 – Poveștile lumii București și agenții economici va 

implementa Proiectul “TehniCOOL – Îmbunătățirea accesului la activități de învățare 

în mediul de muncă real pentru elevii învățământului profesional și tehnic din județul 

Ialomița“, ID MySMIS 107620. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6: ”Educație și competențe” 

 

Durata de implementare: 24 luni 

  

Obiectivul general al proiectului: 

Creșterea cu 333 a numărului de elevi din învățământul profesional și tehnic din județul 

Ialomița care participă la programe de învățare la un potențial loc de muncă   și facilitarea 

angajării pentru 167 de absolvenți participanți la proiect cu accent pe sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de 

specializare inteligentă, conform SNCDI. 

 

Grup țintă:  

Este format din 333 elevi din învățământul profesional  (cls. a X-a, a XI-a) și liceal (cls. 

a XI-a, a XII-a) de la Liceul Tehnologic  “Mihai Eminescu” Slobozia,  Liceul 

Tehnologic “Alexandru  Ioan Cuza” Slobozia, Liceul Tehnologic “Înălțarea Domnului” 

Slobozia, Liceul Tehnologic  Urziceni ,  Școala Profesională Reviga  

COMUNCAT DE PRESĂ 

nvitație 



 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

Proiectul  asigură  elaborarea contractelor între organizatorii (unităţi de învaţamânt) şi 

partenerii de practică (potenţiali angajatori), organizarea şi derularea programelor de 

învaţare la locul de muncă (stagii de practică, instruire practică), inclusiv activitaţi de 

tip firmă de exerciţiu, furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 

elevi axate pe dobândirea de competenţe care raspund necesitaţilor pieţei muncii, crearea 

unui sistem de informare coordonata, în ambele sensuri: de la companii / sectorul privat 

către reţeaua unitaţilor de învaţamânt privind nevoile lor de instruire, precum şi de la 

unităţile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare 

ale pieţei muncii la nivel regional /local, pilotarea de soluþii inovative de facilitare a 

practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competențelor, 

inclusiv prin intermediul TIC, organizarea de stagii de practică în state membre ale UE 

unde s-au înregistrat progrese vizibile în domeniul tehnologiilor, industriilor şi 

serviciilor vizate de prezentul apel de proiecte  

 

Bugetul proiectului: 

Valoarea totală a   proiectului este de 2.126.738,84 lei, din care finanțare nerambursabilă 

1.869.291,94 lei. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman, 2014 – 2020 
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Manager proiect: 

Mitrea Steluța Iuliana 
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