
 

 
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: ”Educație și competențe” 
Prioritatea de investiții 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 identificate conform SNC și din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlu proiect: „Programe de învățare la locul de muncă – educație și competențe pentru elevii din Regiunea SV Oltenia” 
Cod SMIS: POCU/633/6/14/132666  

Asociatia DOMINOU- Craiova 

 

  

COMUNICAT 

Asociația Dominou implementează în perioada iulie 2020 – iunie 2022, proiectul 

“Programe de învățare la locul de muncă - educație și competențe pentru elevii din Regiunea 

SV Oltenia” – cod 132666 în cadrul apelului POCU/633/6/14/Creșterea participării la 

programe de învăţare 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 şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în valoare de 

2.370.374,04 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea participării elevilor din 

învățământul profesional și liceal (ISCED 3, nivel de calificare 3-4, ISCED 4, nivel de 

calif icare 5) la programe de învățare la locul de muncă/instruire practică prin parteneriate cu 

mediul de afaceri privat din sectoarele industrie și servicii, centrate pe formarea și 

dezvoltarea de competențe profesionale și transversale care să răspundă nevoilor actuale și 

viitoare ale pieței muncii la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia. Proiectul se adresează unui 

grup țintă format din 182 de elevi (ISCED 3, nivel de calificare 3 – 4, ISCED 4, nivel de 

calif icare 5) înmatriculați în sistemul național de învățământ profesional și liceal tehnologic, 

cu calif icăr i din sectoarele industrie și servicii, cu domiciliul sau reședința în Regiunea Sud-

Vest Oltenia, din care 5 elevi aparținând minorității rome și 15 elevi din mediul rural.  

Obiectivul general al proiectului răspunde obiectivului major al POCU de dezvoltare 

a resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională 

de calitate prin complementaritatea cu AP 6, OT.10 prin oferirea de oportunități celor 182 de 

elevi din grupul țintă de a beneficia de un pachet de măsuri menite să le faciliteze trecerea de 

la mediul educațional la piața muncii: consiliere și orientare profesională,  participarea la 

programe de pregătire/instruire practică în mediul real (la sediul agenților economici 

parteneri de practică, potențiali angajatori), dezvoltarea competențelor transversale. 

Activit ățile din cadrul proiectului se vor derula în cadrul Liceului Traian Vuia. 


