
 

 
 
 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6 – Educație și competențe 
Prioritatea de investiții 10.i 
Obiective Specifice(O.S.) 6.13, 6.14 
Apelul de proiecte: Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii 
Titlul proiectului: „ȘANSA - Școală activă pentru noi, succes pentru angajatori” 
Cod SMIS: POCU/90/6.13/6.14/ 107621 
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 

 

ANUNȚ 
 
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani anunță demararea proiectului -

ȘANSA - școala activă pentru noi, succes pentru angajatori” , proiect finanţat prin 

Fondul Social European - POCU/90/6.13/6.14/ 107621 . 

 

Elevii selectați vor fi elevi înmatriculați  în cele 9 unități de învățământ 
profesional și tehnic, unități de învățământ, parteneri asociați, anume: 

1. Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva,  
2. Colegiul Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva,  
3. Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” Vulcan,  
4. Colegiul Tehnic ”Matei Corvin” Hunedoara,  
5. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar ”Anghel Saligny” Simeria, 
6. Liceul Tehnologic Lupeni,  
7. Liceul Tehnologic ”Ovid Densusianu” Călan,  
8. Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani  
9. Liceul Tehnologic ”Crișan” Crișcior, din județul Hunedoara 

 

Obiectiv general 

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 333 de elevi din licee tehnologice și școli 
postliceale din județul Hunedoara, cu scopul creșterii șanselor de ocupare a acestora 
și integrarea pe piața muncii a unui număr de 167 elevi la încetarea calității de 
participant in proiect. 
Pentru realizarea acestui obiectiv 333 de elevi (inclusiv din mediul rural și elevi de 
etnie rromă) înmatriculați in nouă licee tehnologice și școli postliceale din 
localitățile Deva, Hunedoara, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Călan, Simeria si Crișcior 
vor urma stagii de pregătire practică la agenți economici cu care solicitantul va 
încheia parteneriate de practică și activități de consiliere si orientare profesională, 
care vor avea ca efect creșterea relevantei educației și formării profesionale pe piața 
muncii, prin dobândirea competențelor necesare integrării și menținerii pe piața 
muncii, prin îmbunătățirea procesului de inserție a absolvenților pe piața muncii, 
prin dezvoltarea unei strategii de sprijinire a tinerilor absolvenți, crearea de 
parteneriate între școli și actori sociali relevanți pe piața muncii 
Obiectivele specifice ale proiectului: 



1. OS1- Creșterea calității pregătirii profesionale pentru un număr de 333 de elevi 
din județul Hunedoara, prin participarea la stagii de practica organizate si derulate 
la potențiali angajatori si prin participarea la competiții profesionale/concursuri pe 
meserii. 
2. OS2- Creșterea nivelului de dezvoltare a abilitaților socio-aptitudinale necesare 
in vederea inserției pe piața muncii pentru 333 de elevi din județul Hunedoara prin 
activități de consiliere, orientare profesionala si asistare a acestora, cu ocuparea de 
noi locuri de munca pentru minim 167 dintre ei. 
3. OS3- Creșterea nivelului de informare/colaborare în privința oportunităților de 
angajare la nivelul județului Hunedoara prin creare unui parteneriat social intre 
instituții din sistemul educațional si actori relevanți pe piața muncii, prin elaborarea 
unei strategii locale de creștere a gradului de ocupare a tinerilor si prin creare unei 
platforme online de informare/colaborare coordonata a comunității. 
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