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PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE 
RAPORTARE  
 
 
 
4.1. Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare  
Pentru urmatoarea perioada de raportare: februarie – aprilie 2010, adica lunile 7 - 9 ale 
proiectului sunt planificate: 
1. continuarea activitatii A2: se vor realiza sesiuni de consiliere cu studenti, precum si 

in licee 
2. începerea şi derularea activitatii A3: se va realiza o planificare detaliata a modului de 

desfasurare a practicii pentru studentii din anul III, dar si a practicii pentru cei de la 
master si se vor numi cadrele didactice supervizoare. Se va realoza selectia 
studentilor si repartitia acestora pe locul de practica. 

3. continuarea activitatii A4: Echipa de management va face alocarea individuala de 
sarcini si alocarea sarcinilor pe echipe pentru realizarea fiecarei activitati si 
subactivitati pe baza unei planificari de sarcini si pe baza unei proceduri de 
planificare/raportare, pentru ca fiecare sarcina de lucru sa fie alocata si asumata si 
pentru ca delegarea de sarcini si urmarirea realizarii lor sa se realizeze planificat. 

4. continuarea activitatii A5: in luna martie este preconizata o conferinta pentru 
inaugurarea sediului proiectului si pentru inmanarea  certificatelor tutorilor. Se va 
implementa procedura de raportare, alocarea de sarcini precum si activitatile de 
consiliere, evaluare si practica pe portal.  

Activităţile programate pentru următoarea perioadă sunt specificate Planul de 
implementare aferent lunilor februarie, martie şi aprilie prezentat în pe CD la A.4.2. 
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4.2 Rezultate / realizări pentru următoarea perioadă de raportare 
 
În următoarea perioadă de raportare (lunile 7-9 de proiect) preconizăm: 

 Pentru activitatea A 2 
Planificat pentru întreaga 
perioadă de implementare 

Realizat în perioada 
raportată 

Planificat pentru următoarea 
perioadă de raportare 

r.2.1, 3 workshop-uri pe an de 
formare a competentelor 

12 pe semigrupe de 
studenti 

20 pe clase de elevi  

r.2.2, 2 vizite pe an la potentiali 
angajatori si la partenerii de 
practica 

69, din care 
3 afara+ 66 in oras 

24 vizite de conştientizare 

r.2.3, 1 seminar de constientizare 
pe an 

- 1 seminar de constientizare  

 
 Pentru activitatea A3 
Planificat pentru întreaga 
perioadă de implementare 

Realizat în perioada 
raportată 

Planificat pentru următoarea 
perioadă de raportare 

r.3.1, 1 program de pregatire a 
practicii tehnologice 

- 1 program de pregatire a 
practicii tehnologice 

r.3.2, min 20 de locatii pentru 
desfasurarea practicii 

........................... 20 locatii de practica 

r.3.3, 3 
manuale/indrumatoare de 
specialitate. 

Un îndrumator de 
specialitate 

1 manual 

 
 Pentru activitatea A4 
Planificat pentru întreaga 
perioadă de implementare 

Realizat în perioada 
raportată 

Planificat pentru următoarea 
perioadă de raportare 

r.4.1 amenajarea unui sediu 
corespunzator 
implementarii proiectului, 

Este în curs de 
amenajare sediul de 
proiect 

Inaugurarea sediului de 
proiect 

r.4.2, amenajarea a minim o sala 
de formare cu dotarea 
corespunzatoare 

Sunt în curs de 
amenajare două săli 
de formare cu dotarea 
necesară 

Inaugurarea celor două săli 
de formare cu dotarea 
necesară 

r.4.3, 1 studiu de cercetare-
formare 

 1 studiu de cercetare-formare 

r.4.4, un ghid metodologic care va 
valorifica experienta dobandita de 
tutori 

  

r.4.5 minim 20 de locatii de 47 de locaţii de 20 locatii de practica dotate 
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practica dotate cu echipament si 
logistica necesara pentru 
desfasurarea activitatii de practica 

practică dotate 
corespunzător pentru 
desfăşurarea practicii 

cu logistica necesara 

 
 Pentru activitatea A5 

Planificat pentru întreaga 
perioadă de implementare 

Realizat în perioada 
raportată 

Planificat pentru 
următoarea perioadă de 

raportare 
r.5.1, 1 pagina WEB Este în completare pagina 

WEB a proiectului: 
http://practicor.mec.upt.ro 
şi în construcţie portalul 
de comunicare care se 
pune pe serverul 
achiziţionat prin proiect. 

Utilizarea si actualizarea 
portalului de comunicare 
Actualizarea paginii WEB 

r.5.2, 1 buletin stiintific in min 
300 exemplare pe an 

  

r.5.3, 1 simpozion si o masa 
rotunda pe an pentru 
diseminarea rezultatelor 
obtinute 

  

r.5.4, conferinte de presa 5 2 conferinte de presa 
r.5.5, conferinte cu participarea 
partenerilor, cadrelor didactice 
din invatamantul preuniversitar 
si universitar, reprezentantilor 
intreprinderilor 
partenere de practica, 
studentilor si elevilor 

2 conferin e (din 
01.10.2010 pentru 
lansarea proiectului i 
cea din 07.12.2010 pentru 
lansarea activită ii A2) 
si o masa rotunda la ISPE 

1 conferin ă pentru 
inaugurarea sediului 
proiectului i înmânarea 
Certificatelor tutorilor 

r.5.6, 2 albume in min 300 
exemplare pe an si 2 filme de 
prezentare multiplicate pe 
minim 300 DVD-uri pe an. 

 1 album  
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TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI PENTRU 
URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE  

 
 Perioada de raportare 
No PRINCIPALELE 

ACTIVITĂŢI 
 

  Luna martie 2011 Luna aprilie 2011 Luna mai 2011 

2          ACTIVITATEA 2: [Orientarea si consilierea pentru cariera ] 
2.1 Discutii panel    

2.2 Workshop-uri de formare a 
competentelor 

   

2.3 Vizite la angajatori    

2.4 Seminarii de constientizare 
a rolului practicii si de 
orientare profesionala  

   

3           ACTIVITATEA 3: [Activitatea de practica a studentilor] 
3.1  [Selectia studentilor]    

3.2  [ Efectuarea instructajului 
de protectia muncii] 

   

3.3  [Desfasurarea 
practicii propriu-zise ] 

   

3.4  [Evaluarea rezultatelor 
obtinute] 

   

4           ACTIVITATEA 4: [Activitatea de management] 
4.1  [Coordonarea echipei de 

management] 
   

4.2  [Planificarea implementarii]    

4.3  [Monitorizarea interna]    

4.4  [Elaborare documente]    
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4.5  [Raportarea]    

4.6  [Achizitii publice]    

4.7  [Coordonarea 
parteneriatului] 

   

4.8  [Evidenta si arhivarea 
documentelor] 

   

4.9  [Amenajarea de spatii de 
lucru] 

   

5          ACTIVITATEA 5: [Activitate de informare si publicitate] 

5.1  [Initializarea si 
actualizarea paginii  web a 
proiectului] 

   

5.2  [Concepere si realizare 
materiale suport, de 
informare si promotionale] 

   

5.3  [Realizare evenimente]    

 
 
 
 


