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CNTV organizează Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu – ediția a VI-a, 
 în cadrul proiectului “Sprijinirea tranziției elevilor către piața muncii prin stagii 
de practică inovatoare (STEP-PRACTINOV)”, POCU/633/6/14/131611   

 

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, în parteneriat cu Centrul de Calcul SA,  anunță 

organizarea Târgului Regional al Firmelor de Exercițiu – ediția a VI-a, în cadrul proiectului 

“Sprijinirea tranziției elevilor către piața muncii prin stagii de practică inovatoare (STEP-

PRACTINOV)” - POCU/633/6/14/131611 . Evenimentul va avea loc sâmbătă, 12 iunie 2021, 

începând cu ora 17:00, la Colegiul Național “Tudor Vladimirescu” din municipiul Târgu Jiu, str. 

Unirii, nr.29. 

 
Proiectul “Sprijinirea tranziției elevilor către piața muncii prin stagii de practică 

inovatoare (STEP-PRACTINOV)” este implementat de Centrul de Calcul SA, în calitate de 

beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj,  și se derulează pe o 

perioadă de 23 luni, între 31.07.2020 - 30.06.2022. Proiectul este cofinanțat din Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educație și competențe Prioritatea de 

investiție 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, 

facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare 

profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, 

adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe 

muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 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  

Proiectul are ca obiectiv general facilitarea accesului pe piața muncii pentru 250 de elevi din 

învățământul preuniversitar din județul Gorj prin derularea de activități de învățare aferente 

stagiilor de practica pentru creșterea numărului absolvenților care găsesc un loc de muncă și 

stimularea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor din învățământul 

tehnic și profesional, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și din domeniile 

de specializare inteligentă, conform SNCDI, pe o perioada de 23 de luni. Astfel, proiectul țintește 

creșterea numărului absolvenților de preuniversitar, cu minim 53 de persoane, care își găsesc un 

loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, Industria auto 

și componente, Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, Energie și management de mediu, 

Sănătate și domeniile de specializare inteligentă conform sectoarelor economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, 

din regiunea Sud-Vest Oltenia. 
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