20.08.2020

Centrul de Calcul S.A. Târgu Jiu lansează unul dintre cele mai
ample proiecte de creștere a performanțelor elevilor din județul
Gorj
Centrul de Calcul S.A. anunță demararea proiectului "Sprijinirea tranziției elevilor către
piața muncii prin stagii de practică inovatoare (STEP-PRACTINOV)", POCU/633/6/14/131611
în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Județean Gorj.
Obiectivul general al proiectului: Facilitarea accesului pe piața muncii pentru 250 de elevi
din învățământul preuniversitar din județul Gorj prin derularea de activitați de învățare
aferente stagiilor de practica pentru creșterea numărului absolvenților care găsesc un loc de
munca și stimularea participării la programe de învațare la locul de muncă al elevilor din
învațamântul tehnic si profesional, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv si din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI, pe o perioada de 23
de luni.
Proiectul propune o abordare integrată prin corelarea instrumentelor și măsurilor
personalizate pentru elevii din judetul Gorj, precum informare, consiliere si orientare
profesională pentru o participare activă pe piața muncii pe termen lung.
Grupul țintă al proiectului: 250 elevi ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4 si elevi ISCED 4,
nivel de calificare 5, inmatriculati in unitațile de învațamânt: Colegiului Economic „Virgil
Madgearu”, Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Colegiului Tehnic nr. 2,
Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, Colegiului Tehnic „Gheorghe Tătărescu” Rovinari,
Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, Colegiului Național „Spiru Haret”, Colegiului
Național „Ecaterina Teodoroiu”, Liceului Teoretic Novaci.
Proiectul, cu o valoare totală de 2.425.474,57 lei din care finanțare nerambursabilă de
2.161.465,65 lei, se va implementa în perioada: 31.07.2020 - 30.06.2022.
Date de contact:
 Ionică Dragoș Viorel, manager proiect, telefon: 0253 214 767, email:
sediu@centruldecalcul.ro
 Cochină Maria, cordonator, telefon 0253 227177 / 0371325277, email:
contact@isjgorj.ro; isjgorj@yahoo.com
Informații suplimentare se pot obține la sediul Solicitantului, situat in Târgu Jiu, str. Tudor
Vladimirescu nr. 17 si al partenerului - Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, str. Victoriei,
nr. 132-134, Târgu Jiu.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020.

