23.06.2018

Comunicat de presă cu privire la începerea proiectului cu titlul
“ÎNVAȚĂ PENTRU UN LOC DE MUNCĂ SIGUR!”
COMPA SA cu sediul în Municipiul Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, județul Sibiu, România,
derulează, începând cu data de 4.06.2018, proiectul ”Învață pentru un loc de muncă sigur!”
Cod SMIS 2014+:107011.
Proiectul este ﬁnanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe
Obiectiv speciﬁc 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și
non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la
un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identiﬁcate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.
Obiectiv 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 identiﬁcate conform SNC și din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI.
Obiectivul general al proiectului este: Facilitarea trecerii de la educație la viață activă
pentru 70 de studenți și 240 de elevi prin programe de învățare la locul de muncă într-un
sector de activitate cu potențial competitiv ridicat.
Obiectivele speciﬁce ale proiectului:
1. Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ și angajatori în scopul
dezvoltării de servicii și modele care să răspundă provocărilor sociale;
2.Informarea și consilierea profesională pentru studenți și elevi în vederea tranziției de la
școală la viață;
3.Dezvoltarea competențelor pentru studenți și elevi prin stagii de practică la un potențial
loc de muncă;
4. Conștientizarea elevilor și studenților pentru o dezvoltare continuă a competențelor și
pentru implicare activă într-o societate durabilă;
Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: 310 studenți și elevi participă la stagii
de practică în companie, 195 studenți și elevi certiﬁcați, 151 studenți și elevi angajați
Valoarea totală a proiectului : 2.199.670,54 lei
Valoare asistență ﬁnanciară nerambursabilă : 2.091.913,01 lei, din care valoarea coﬁnanțării
UE este 1.779.387,44 lei, iar valoarea ﬁnanțată de la Bugetul național este de 312.525,44 lei.
Data începerii proiectului : 4.06.2018
Data ﬁnalizării proiectului : 3.06.2020
Persoană de contact: GROBNICU LAURENȚIU EDUARD - Manager proiect, Tel.: 0269 239 400;
Fax: 0269 212 204, e-mail: laurențiu.grobnicu@compa.ro

