PROIECT COFINANȚAT PRIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE ROMÂNIA
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN POCU 2014-2020
CONTRACT POCU/633/6/14/131628
Titlu proiect : “SCOP.OM - Stagii de practică, Consiliere si Orientare Profesională
pentru elevii din invatamantul profesional si tehnic din Ocna Mures”
Beneficiar: SC INFO MIAD SRL CÂMPIA TURZII
Partener: LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES
Beneficiar:
INFO MIAD SRL CÂMPIA TURZII
ObiectiveleSCproiectului:
Partener: LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES
Obiectivul general
OG.Facilitarea trecerii absolventilor de invatamant profesional si tehnic de la scoala la viata activa si
creşterea gradului de inserţie pe piata muncii a acestora, prin organizarea de stagii de practica si sesiuni de
informare si consiliere profesionala pentru un numar de 182 de elevi din invatamantul profesional si tehnic
din Regiunea de Dezvoltare Centru.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1. Incheierea de minim 10 noi parteneriate între unitatea de invatamant si agenţi economici,
potenţiali angajatori ai viitorilor absolvenţi, din care minim un parteneriat cu partener
transnational, cu sediul in una din tarile membre ale Uniunii Europene.
OS2. Furnizarea de servicii de informare, consiliere si orientare profesionala pentru un numar de 182
de elevi din invatamantului profesional si tehnic de la Liceul Tehnologic Ocna Mures, in scopul
dobandirii de aptitudini si competente, cu scopul creşterii gradului de inserţie pe piata muncii a
acestora.
OS3. Dezvoltarea aptitudinilor si competentelor in munca si cresterea gradului de insertie pe
piata muncii a elevilor din invatamantului profesional si tehnic de la Liceul Tehnologic Ocna
Mures, prin desfasurarea de stagii de practica nationala la parteneri interni si in laboratoare
tehnologice pentru un numar de 182 elevi si prin desfasurarea unui stagiu de practica la un
partener transnational pentru un numar de 5 elevi selectati din grupul tinta.
OS4. Familiarizarea cu activitatile specifice unei firme reale si dezvoltarea spiritului antreprenorial
pentru un numar de 30 elevi din grupul tinta, prin organizarea a 2 firme de exercitiu.

Perioada de implementare: 20.10.2020 – 19.12.2022
Valoarea totală a proiectului:
1.113.537,26 RON
Valoarea eligibilă nerambursabila: 1.073.643,13 RON

Grup țintă:
Grupul Tinta este format din 182 elevi inmatriculati in sistemul national
profesional si tehnic de la la profilele tehnic si servicii la Liceul Tehnologic
Ocna-Mures.

Activitățile proiectului:
A1. Managementul proiectului
A2.Achiziții
A3. Informare si publicitate. Selectare, constituire si coordonare grup tinta
A3.1. Activitati de informare si publicitate, diseminare rezultate.
A3.2. Activitati de informare si constientizare grup tinta.
A3.3. Activitati de selectare, constituire si coordonare grup tinta.
A4. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă
A5. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă
A5.1. Organizarea de stagii de practica nationala
A5.2. Organizarea de stagii de practica transnationala
A6. Activitati de consiliere și orientare profesională
A7. Activitati de firme de exercitiu

