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Galați, învață să practici-practică să înveți !
LUGERA & MAKLER ROMÂNIA SRL, în calitate de Solicitant anunță semnarea
contractului de finanțare pentru proiectul “Galați, învață să practici-practică să
înveți!”, POCU/90/6.13/6.14/107799, care se va implementa în Regiunea de
dezvoltare Sud-Est, județul Galați.
Proiectul vizează creșterea gradului de ocupare pentru 250 de studenți
înscriși în învățământul superior din Regiunea Sud-Est, ca urmare a accesului la
activități de învățare la un potențial loc de muncă cu precădere în sectoarele
economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI.
Scopul proiectului urmează să fie atins pe de o parte, prin oferirea de
servicii de consiliere și orientare profesională pentru 250 de studenți, axate pe
dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii, iar, pe de altă
parte, organizarea și derularea programelor de practică și învațare la locul de
muncă cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC
și SNCDI având ca rezultat creșterea nivelului de calificare al viitorilor angajați,
precum și creșterea ocupabilității a minimum 44% dintre studenții participanți la
stagiile de practică.
Cele 250 de stagii de practică vor fi derulate cu precădere în cadrul
companiilor ce activează în domeniile identificate prin SNC, în vederea dezvoltării
sectoarelor identificate ca fiind competitive în Strategia Națională pentru
Competitivitate 2014-2020 și anume: Turism și ecoturism; Textile și pielărie; Lemn
și mobilă; Industrii creative; Industria auto și componente; Tehnologia informațiilor
și comunicațiilor; Sănătate și produse farmaceutice; Energie și management de
mediu; Bioeconomie (agricultură, silvicultură), industrie farmaceutică și
biotehnologii; Procesarea alimentelor și a băuturilor.
Implementat de LUGERA & MAKLER ROMÂNIA SRL, în parteneriat
UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI proiectul “Galați, învață să practici-practică să
înveți!” POCU/90/6.13/6.14/107799, se va derula în perioada 21.06.2018-

20.02.2020, și are o valoare totală de 2.214.471,52 lei și o valoare cofinanțare
UE de 1.811.254,86 lei, fiind cofinanțat din Fondul European Structural și de
Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:
LUGERA & MAKLER ROMÂNIA SRL
E-mail: office@lugera.ro
Telefon: 021 318 7120;

