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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 
 

 

CONFERINŢĂ  DE  LANSARE 
4 noiembrie 2010 

 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  

Axa  prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Galaţi, derulează proiectul  „Evaluarea relevanţei  in oferta de formare pentru piaţa 

muncii  a învăţământului profesional prin analiza inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor”. 

Proiectul are ca obiectiv fundamental monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor 

învăţământului profesional  în scopul cunoaşterii ratei de continuare a studiilor, a duratei 

procesului de tranziţie de la şcoală la muncă, si identificarea celor mai bune strategii de 

acţiune pentru a facilita inserţia socio-profesionala. 

Fondurile necesare derulării acestui proiect sunt asigurate prin: Fondul Extern Nerambursabil 

(FEN) -  Fondul Social European (FSE) (2092 mii lei) şi fonduri  proprii (369 mii lei) 

Implementarea Proiectului se realizează pe parcursul a 29 luni, începând cu luna august 2010, în 

parteneriat cu: 

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi 

 Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 

 Centrul Judeţean de Resurse Educaţionale  si Asistenţă Gorj 

Proiectul se  derulează prioritar pentru  unităţile şcolare  cu absolvenţi de învăţământ 

profesional  şi vizează corelarea  ofertei de formare profesionala iniţială cu cerinţele de pe piaţa 

muncii în scopul creşterii interesului manifestat de factorii implicaţi în fundamentarea ofertei de 

şcolarizare din învăţământul profesional şi tehnic. Pe termen lung, această corelare optimă, va 

conduce la creşterea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, valorificând 

resursele existente la nivelul comunităţilor fiecărei regiuni partenere în proiect. 

 

Persoana de contact: 

Prof. DORULEŢ NELU RESMERIŢĂ  – Inspector şcolar general 

                  Tel. 0236/460170, Fax: 0236/319396, e-mail: info@isj.gl.edu.ro  
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