
 
 

 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”  

Prioritatea de investiții: 10.IV. ”Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa 

forţelor de muncă  şi consolidarea formării  şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, 
adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală  şi programe de 

ucenicie”  

Numele solicitantului: Inspectoratul Școlar Județean Iași  

 

Colegiul Tehnic de Cãi Ferate “Unirea” Paşcani 

TEMA: INOVARE SOCIALĂ 
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