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3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ 
 
3.1. Activităţi  implementate pe parcursul perioadei de raportare 
 
Activitatea A1. Activitatea pregătitoare a practicii studentesti:  

 
 
 
 

1.1 
 

planificat 
 

 
Întâlniri de lucru si finalizarea acordurilor de practică 

 
realizat 
 

UPT intalniri: s-au realizat 9 intaniri de lucru si 4 de interinvatare: 
intalnirile de lucru au reunit echipele de experti implicati in sub-
activitatile 1.1., 1.2 si 1.3 si agenda acestor intalniri s-a referit la 
realizarea si urmarirea planurilor de implementare pentru cele trei 
subactivitati, alocarea sarcinilor expertilor pe fiecare luna; intalnirile 
de inter-invatare au reunit experti care au pregatiti formarea tutorilor 
– la aceste intalniri s-au discutat conceptul formarii, s-au realizat 
materiale de formare si s-au pilotat unele dintre activitati; intalnirile 
de interformare au precedat fiecare saptamana de livrare a formarii.  
Documentele justificative care sustin realizarea activitatii la calitatea 
propusa sunt: convocatoare sau print-sceen mailuri de invitare la 
intalniri, listele de prezenta la intalniri, materialele utilizate ca baza a 
discutiilor si s-au ca suport la inter-formari si fotografii. 
acorduri de practica: acordurile de practica sunt documente 
generale care sa stabileasca o relatie de parteneriat intre beneficar si 
angajatorii care vor trimite tutori la formare si care vor primi studenti 
in practica, sau intre alti parteneri din proiect si angajatori din zonele 
lor. Pentru ca in cererea de finanatare s-a folosit (corect) termenul de 
acord de practica pentru aceste documente in descrierea activitatilor 
si termenul de conventie de practica (incorect pentru denumirea 
documentului definit mai sus) s-a atasat la documentele justificative 
un memo care face aceste distinctii. S-au semnat 48 Acorduri de 
practica si 2 Acorduri de vizite. Alte documente justificative pentru 
realizarea acestei subactivitati sunt: model de acord de practica, un 
exemplu de acord de practica completat. 
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UPIT intalniri:  expertii care coordneaza activitatea la partener au 
tinut legatura cu expertii care coordoneaza aceasta activitate de la 
UPT pentru a face pregatirea activitatii de practica a studentilor. S-au 
semnat  Acorduri de practica intre UPT, UPIT si cateva firme 
partenere de practica. Au fost organizate intalniri in care s-au discutat 
chestiuni legate de formarea tutorilor si realizarea diferitelor 
materiale suport. Pentru aceasta subactivitate exista convocatoare si 
liste de prezenta. 
ISPE: expertii partenerului s-au intalnit pe parcursul lunilor raportate 
de 3 ori pentru a discuta chestiuni ce tin de pregatirea practicii 
studentilor si de pregatirea grupului tinta tutori pentru formare. 
Pentru aceste intalniri exista invitatii, convocatoare, lista de prezente, 
procese verbale. 

1.2 planificat 
 

Selectia si formarea tutorilor 

realizat 
 

UPT: Aceasta subactivitate s-a realizat in mai multi pasi: (i) s-au 
dezvoltat programa de formare a tutorilor si alte materiale necesare in 
vederea autorizarii UPT ca si furnizor de formare, (ii) s-a realizat 
apoi si depus dosarul de autorizare la comisia judeteana Timis a 
CNFPA, (iii) s-a facut apoi selectia tutorilor pe baza propunerii 
fiecarui angajator si tutorii au fost impartiti in grupe de formare, (iv) 
a urmat livrarea cursului la 4 grupe in Timisoara, doua cu cursuri in 
weekenduri si doua cu cursuri in timpul saptamanii pentru a asigurara 
oportunitati de participare tuturor tutorilor inscrisi la curs; de 
asemenea a existat o grupa de tutori si la ISPE Bucuresti, organizata 
in timpul saptamanii. Dupa ce turorii au parcurs cursurile si au 
realizat poortofolii individuale care sa ateste dobandirea 
comppetentelor s-a realizat (v) evaluarea turorilor printr-un examen 
cu o comisie numita de UPT si CNFPA, un examen care a cuprins o 
proba scrisa si sustinerea portofoliului. Documentele justificative 
aferente realizarii acestei sub-activitati sunt: autorizarea CNFPA si 
dosarul de autorizare depus, documente care se refera la selectia 
tutorilor (profil tutore, procedura de selectie, acord UPT-angajator in 
care se cere angajatorilor sa numeasca persoane care pot participa la 
cursurile de formare pentru a deveni tutori si tabele atasate, e-maluri 
si liste intermediare tutori) precum si documente care atesta livrarea 
cursurilor (liste de prezenta, proiecte de planificare a sesiunilor, fise 
de evaluare a sesiunilor – blank si un exemplu) si fotografii. 
Cataloagele de evaluare de la CNFPA (incluse in documentele 
justificative) si certificatele de formator atesta certificarea celor 135 
tutori formati. 
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UPIT: Universitatea Pitesti a fost implicata in procesul de formare a 
20 de tutori, fiind una din locatiile acreditate pentru derularea acestei 
sub-activitati. A existat o grupa de tutori in formare, programul de 
formare s-a derulat in week-end pe parcursul a 64 de ore, conform 
programului acreditat CNFPA. Doi experti formatori de la UPIT au 
livrat formarea de formatori, dupa o sesiune de interinvatare 
impreuna cu colegii experti de la UPT. La finalul formarii tutorii 
formati au sustinut un examen de evaluare si au prezentat portofoliul 
de dezvoltare. Documentele justificative pentru aceasta sub-activitate 
sunt listele de prezenta, materialele suport pentru formare si 
cataloagele de evaluare. 
ISPE: Formatorii de la UPT s-au deplasat pentru trei sesiuni de 
formare prelungite, organizate peste saptamana pentru livrarea 
sesiunilor de formare si la ISPE. Documentele justificative pentru 
aceasta sub-activitate a partenerului se afla impreuna cu cele ale 
UPT, care a fost responsabila de activitate. ISPE a asigurat spatiul de 
desfasurare al formarii si logistica pentru curs, precum si suportul in 
timpul examenului.  

1.3 planificat 
 

Conceperea materialelor suport 

realizat 
 

UPT: Aceasta sub-activitate a fost o activitate suport pentru sub-
activitatea 1.2, pentru activitatea A2 si pregateste activitatea A3, 
pentru ca in cadrul ei s-au realizat diferite tipuri de materiale: (i) 
materiale suport pentru formarea tutorilor, (ii) materiale suport 
pentru orientare si consiliere, (iii) materiale suport pentru practica, 
(iv) fise si (v) chestionare – in colectia de documente justificative 
prezentate pentru acesta sub-activitate apar aceste capitole i – v si 
exista exemple de tipuri de documente blank si materiale completate, 
daca acestea au fost deja utilizate in activitati sau sub-activitati deja 
desfasurate; exista materiale care s-au conceput acum, dar vor fi 
utilizate dupa inceperea activitatii A3 –practica studentilor 
UPIT: expertii partenerului au conceput materiale suport pentru 
formarea tutorilor si  materiale suport pentru activitatile A2 si A3. 
ISPE: expertii partenerului au conceput materiale suport pentru 
activitatea A3, dat fiind faptul ca tutorii vor organiza practica 
studentilor de la UPT si UPIT si au nevoie de o gama larga de fise, 
chestionare si alte materiale pe care sa le utilizeze in timpul practicii. 

 
Activitatea A2. Orientarea si consilirea pentru cariera 
2.1 

 
planificat 
 

 
Discutii panel 
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realizat 
 

UPT: Studentii implicati in activitati de orientare profesionala si 
consiliere pentru cariera au participat la discutii panel cu 
reprezentanti din companiile care sunt potentiali parteneri de practica 
si potentiali angajatori dupa ce studentii vor termina. Aceste discutii 
au dat studentilor posibilitatea sa afle direct de la angajatori care sunt 
asteptarile pentru absolventii pe care ar dori sa ii angajeze. Dialogul 
direct studenti-angajatori, cu moderarea cadrelor didactice din UPT 
au dat studentilor posibilitatea sa isi regleze prioritatile de invatare, 
dar si sa intre mai motivati in workshop-urile de formare ale 
competentelor. Documentele justificative prezentate pentru aceasta 
activitate sunt listele de prezenta ale studentilor la discutii, planurile 
de discutie, invitatiile catre firma si fotografii. 

2.2 planificat 
 

Workshopuri de formare a competentelor 

realizat 
 

UPT: S-au desfasurat 12 workshopuri de dezvoltare a competentelor, 
cate doua serii pentru fiecare din cele 6 grupe de studenti implicati in 
activitatea de orientare si consiliere. In prima serie studentii au lucrat 
cu un expert pentru a invata sa citeasca un anunt de job si sa 
raspunda la acesta cu un CV relevant (format europass) si cu o 
scrisoare de intentie – au fost analizate modele si s-a discutat 
sctructura acestor documente. Studentii au realizat aceste documente 
pentru ei insisi pentru a le avea pregatite. O a doua serie de 
workshop-uri s-a centrat pe simularea unui interviu de angajare, dupa 
ce au fost analizate cele mai frecvente intrebari pe care angajatorii 
obisnuiesc sa le puna. S-a facut legatura cu competentele pe care le 
dobandesc studentii la cursuri, la cum se pot exprima aceste 
competente la interviu si in CV. S-a subliniat importanta 
competentelor transversale. Documentele justificative pentru aceasta 
sub-activitate sunt listele de prezenta ale studentilor, fisele de lucru si 
materialele suport utilizate in timpul workshop-urilor si fotografii. 

2.3 planificat 
 

Vizite la angajatori 

realizat 
 

UPT: studentii implicati in activitatea de orientare profesionala si 
consiliere pentru cariera au participat la 3 vizite extinse care au 
presupus iesirea din Timisoara si care au prilejuit vizitarea unor 
obiective si angajatori potentiali care sa le permita studentilor sa ia 
cunostinta de configuratia locurilor de munca in care s-ar putea 
angaja, sa vada utilajele despre care au invatat in scoala, sa observe 
diferitele roluri pe care inginerii le au in activitatea zilnica in 
companii in domeniul relevant pentru pregatirea lor. La aceste vizite 
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extinse s-au adaugat vizitele diferitelor grupe de studenti la 
angajatori care sunt activi in Timisoara. Documentele justificative 
prezentate pentru aceasta activitate sunt acceptul firmelor care au 
primit studenti in vizita, listele de prezenta ale studentilor la 
activitate si fotografii. In dosarul electronic dedicat fiselor de 
observare exista si fisa de observare pe baza careia studentii au facut 
notatiile in timpul vizitelor la companii. 

2.4 planificat 
 

Seminarii de constientizare a rolului practicii 

realizat 
 

UPT: In perioada raportata nu s-a organizat un astfel de eveniment, 
ci doar lansarea acestei sub-activitati. S-a luat legatura cu liceele din 
Timisoara si din judetele invecinate si s-a initiat activitatea de 
semnare de Conventii/Acorduri. 
UPIT: Partenerul a organizat o serie de activitati menite sa 
contribuie la orientarea profesionala a elevilor in Pitesti pentru ca 
acestia sa cunoasca mai bine oportunitatile de formare profesionala 
initiala pe care le ofera UPIT. Au fost contactate liceele si apoi elevii 
au trecut prin seminarii de constientizare. Documentele justificative 
care justifica aceasta activitate sunt baza de date cu liceele, listele de 
prezenta ale elevilor participanti la activitati, prezentari si materiale 
suport folosite in activitatile de orientare, precum si flyere si invitatii 
adresate scolilor si elevilor. 

 
 
Activitatea A4. Activitatea de management 
4.1 

 
planificat 
 

 
Coordonarea echipei de management 

realizat 
 

UPT: Coordonarea activitatii de management s-a realizat prin 
intocmirea unui plan de implementare operationala si a unei 
anexe in detaliu pe activitati/persoane_roluri pe baza graficului 
activitatilor din proiect. Pe baza Planului de implementare s-a 
realizat Planul de implementare lunar. Comunicarea s-a realizat 
prin mijloace virtuale si in 7 sedinte de management. Aici s-a 
tinut legatura cu Steering Commitee, comitetul consultativ care 
valideaza activitatea in proiect – pentru aceste intalniri s-au 
pregatit materialele din proiect pe care comitetul le-a validat 
periodic. Pentru coordonarea proiectului s-a realizat fisa detaliata 
a postului pentru fiecare post/expert implicat in proiect. 
Documentele justificative care reprezinta aceasta activitate sunt: 
pentru intalnirile de management - convocatoare si liste de 
prezenta la intalniri, planul de implementare si anexa la planul 
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de implementare, fisele postului si ppt-uri care au constituit 
suport pentru intalniri. Pentru intalniriel Steering committee: 
convocatoarele si liste de prezenta precum si materialele support 
folosite. 

 UPIT: Responsabilul P1 a urmarit desfasurarea activitatii 
echipei de implementare de la UPIT. 
ISPE: Responsabilul P2 a tinut legatura cu Steering Commitee, 
comitetul consultativ care valideaza activitatea in proiect – 
pentru aceste intalniri s-au pregatit materialele care au necesitat 
aprobarea acestuia. 

4.2 planificat 
 

Planificarea implementarii 

 UPT: Echipa de management a facut alocarea individuala de 
sarcini si alocarea cate unei 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. Ca 
si documente justificative prezentam: procedura de planificare –
raportare si planificarea de sarcini lunar. 

 UPIT: Responsabilul P1 a realizat un plan de implementare 
pentru UPIT pe baza celui general si a alocat sarcini membrilor 
echipei de implementare. 

realizat 
 

ISPE: Responsabilul P2 a realizat un plan de implementare 
pentru ISPE pe baza celui general si a alocat sarcini membrilor 
echipei de implementare. 

4.3 planificat 
 

Monitorizarea si evaluarea programului de formare si a 
celui de practica 

realizat 
 

UPT: Monitorizarea interna s-a facut pe baza unui plan de 
monitorizare, a unor instrumente de monitorizare, pe care le 
atasam in setul de documente justificative aferente acestei sub-
activitati. Monitorizarea s-a facut lunar si seturile de documente 
de monitorizare pentru fiecare luna raportata sunt prezentate ca 
si justificative pentru acesta sub-activitate. 

4.4 planificat 
 

Elaborarea de documentatie 

realizat 
 

UPT: Pentru a corela continuu conditiile de context cu 
documentele din cererea de finantare si din contractul de 
finantare, finantatorul a fost sesizat si notificat periodic cu 
privire la unele schimbari necesare pentru buna desfasurare a 
implementarii proiectului – s-au intocmit si trimit scrisori de 
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informare, notificari si acte aditionale (asa cum s-a aratat la 
sectiunea 2.1. Exista documentatie care se refera la expertii din 
proiect – documente justificative cuprinse in dosarul electronic 
4.4/individual si documentatie care se refera la proiect – 
documente justificative cuprinse la 4.4/proiect. 

4.5 planificat 
 

Raportarea 

realizat 
 

UPT: Raportarea se refera la rapoartele individuale ale fiecarui 
expert, realizate lunar, conform planului de implementare lunar, 
a anexei la planul de implementare si a fiselor de post. Asa cum 
se arata in procedura de planificare-raportare, asistentul manager 
de proiect si managerul de proiect au validat tehnic fiecare 
raport, inainte de trimiterea la plata. Rapoartele individuale au 
fost sustinute de documente justificative. Rapoartele individuale 
si procedura de planificare –raportare constituie setul de 
documente justificative aferente acestei sub-activitati. 
UPT a coordonat planificarea si realizarea activitatii de raportare  
a proiectului aferente CR1. 
UPIT: Fiecare expert a realizat raportarea lunara a activitatii 
sale, rapoartele au fost insotite de justificative. Partenerul a 
contribuit la realizarea RTF aferent CR 1. 
ISPE: Fiecare expert a realizat raportarea lunara a activitatii 
sale, rapoartele au fost insotite de justificative. Partenerul a 
contribuit la realizarea RTF aferent CR 1. 
Fraunhofer: Fiecare expert a realizat raportarea lunara a 
activitatii sale, rapoartele au fost insotite de justificative. 
Partenerul a contribuit la realizarea RTF aferent CR 1. 

4.6 planificat 
 

Achizitii publice 

realizat 
 

UPT: Managementul proiectului si expertii responsabili de 
achizitii au realizat achiziile pe baza listei  de achizitii inaintate 
finantatorului, conform bugetului alocat pentru aceasta activitate 
si conform legislatiei in vigoare. S-au atasat pentru 
documentarea si exemplificarea muncii in aceasta sub-activitate 
4 dosare de achizitie pentru diverse servicii si produse. 

 UPIT: Partenerul P2 a realizat achizitii si a respectat legislatia in 
vigoare.  

4.7 planificat 
 

Coordonarea parteneriatului 

realizat 
 

UPT: Parteneriatul proiectului este unul interregional si 
transnational, iar institutiile partenere au diverse profile si 
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calitati, de aceea coordonarea parteneriatului a fost facuta ritmic 
prin intermediul comunicarii virtuale si prin 4 sedinte de 
coordonare cu partenerii. Pentru acesta activitate exista ca si 
justificative: convocatoare si liste de prezenta, forografii si 
materiale suport utilizate la intalnirile de coordonare. 
UPIT: Partenerul a comunicat cu UPT in calitate de beneficiar si 
cu ceilalti parteneri din  proiect pentru a ramane aliniat la 
obiectivele specifice ale proiectului si pentru a contribui la 
realizarea indicatorilor si a grupului tinta. 
ISPE: Partenerul a comunicat cu UPT in calitate de beneficiar si 
cu ceilalti parteneri din  proiect pentru a ramane aliniat la 
obiectivele specifice ale proiectului si pentru a contribui la 
realizarea indicatorilor si a grupului tinta. 
Fraunhofer: Partenerul a comunicat cu UPT in calitate de 
beneficiar si cu ceilalti parteneri din  proiect pentru a ramane 
aliniat la obiectivele specifice ale proiectului. In urma discutiilor 
purtate s-a ajuns la un numitor comun privind implementarea 
proiectului. 

4.8 planificat 
 

Evidenta si arhivarea documentelor 

realizat 
 

UPT: toate documentele proiectului au fost arhivate in format 
electronic si print, au fost prinse in dosare si bibliorafturi, care 
au fost etichetate si aranjate transparent si cu semne care sa 
permita identificarea acestora in timp util. Ca dovada a acestei 
activitati am atasat un print screen cu harta arhivei in format 
electronic si fotografii cu arhiva proiectului in forma print. 
UPIT: documentele proiectului au fost arhivate in format 
electronic si print, au fost prinse in dosare si bibliorafturi, care 
au fost etichetate si aranjate transparent si cu semne care sa 
permita identificarea acestora in timp util 
ISPE: documentele proiectului au fost arhivate in format 
electronic si print, au fost prinse in dosare si bibiorafturi, care au 
fost etichetate si aranjate transparent si cu semne care sa permita 
identificarea acestora in timp util 

4.9 planificat 
 

Amenajare spatii de lucru 

realizat 
 

UPT: Este în curs de amenajare sediul  proiectului (95%) ceea 
ce va permite pastrarea arhivei proiectului in conditii bune si 
clare. De asemenea sunt în curs de amenajare două săli de 
formare cu dotarea necesară (80%). Periodic s-a realizat 
raportarea progresului lucrarilor. Documentele justificative sunt 
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– dosarul salilor, raportul de progres si fotografii care surprind 
diversele etape ale realizarii lucrarilor. 

 
Activitatea A5. Activitatea de informare si publicitate 
5.1 

 
planificat 
 

 
Initializare si actualizare pagina web 

realizat 
 

UPT: 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. La 
finalizarea salii proiectului se va putea instala serverul 
achizitionat prin proiect si acesta va putea gazdui platforma 
proiectului, pe care in acest moment serverul UPT nu o poate 
gazdui din cauza capacitatii reduse de stocare. Ca si documente 
justificative atasam statistica paginii web si un print screen al 
acestei pagini,  schita paginii web, sigla specifica proiectului si 
schita portalului de comunicare. 

5.2 planificat 
 

Conceperea materialelor de informare si publicitate 

realizat 
 

UPT: Pentru a face proiectul vizibil si pentru a informa 
diversele categorii de grupuri tinta cu privire la activitatile 
proiectului s-au realizat, tiparit si distribuite urmatoarele tipuri 
de materiale de informare si publicitate: banner, roller up, mape, 
flyer pentru elevi, flyer pentru studenti, flyer pentru tutori, pliant 
al proiectului, brosura a proiectului, afise, invitatii, ecusoane si 
carti de vizita. In dosarul corespunzator aceste sub-activitati se 
gaseste formatul Word al acestor documente. 
UPIT: au realizat materiale publicitare pentru a le folosi in 
derularea activitatilor  A1 si A2: invitatii, afise si postere. 
ISPE: au realizat materiale publicitare pentru a le folosi in 
derularea activitatilor  A1 si A3: invitatii, afise si postere. 

5.3 planificat 
 

Realizarea unor activitati tip simpozion, masa rotunda 

realizat 
 

UPT: In perioada raportata s-au realizat doua astfel de 
evenimente: lansarea proiectului in 1/10 la care au fost prezente 
147 persoane, reprezentanti ai angajatorilor, ai autoritatilor 
locale, ai partenerilor si ai unitatilor de invatamant universitar si 
preuniversitar din regiune. Cel de-al doilea eveniment a fost 
lansarea activitatii A2 in data de 7/12, activitate la care au 
participat pe langa expertii si studentii UPT si 18 reprezentanti ai 
scolilor. Mapele celor doua evenimente sunt atasate ca si 
documente justificative, la fel fotografii si liste de prezenta. 
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ISPE: a realizat o masa rotunda in 21-22 decembrie, eveniment 
dedicat definirii unei noi abordari a practicii studentilor in 
institutul pentru aceasta activitate exista o invitatie, listele de 
prezenta si materilele utilizate pentru sustinerea discutiilor. 

 
 
 
 
 
3.3 Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare 
 
Activitatea A1. Activitate pregatitoare a practicii studentesti 

planificat 
pentru perioada raportata 

realizat 
in perioada raportata 

r.1.1, 3 intalniri de 
lucru 

9 

r.1.2, minim 20 Conventii de practica 
incheiate* 

50 

r.1.3, 70 tutori formati 135 
r.1.4, 1500 fise de observatii 463, din care 

 135 de observare secventa 
164 de observare vizite 

164 de consiliere 
r.1.5, 1500 fise de evaluare, 540, din care 

135(autoevaluare tutori) 
270 (evaluare formare s2 si s4) 

135 (evaluarea performarii) 
r.1.6, 1500 chestionare 
         1500 Caiete de practică 
 
         500 Ghid  

300, din care 
135 chestionare examen 

                1 model chestionar consiliere 
164 (caiet orientare si consiliare pentru 

practica), 
 3 (anul I)+1 (anul III)+ 1(elevi) 

r.1.7, 1 portal de comunicare intre parteneri 1 
*vezi memo de clarificare a termenilor: Acord de practică, Conven ie de practică i 
Parteneriat 
 
Activitatea A2. Orientarea si consilierea pentru cariera 

planificat 
pentru perioada raportata 

realizat 
in perioada raportata 
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r.2.1, 3 workshop-uri pe an de formare a 
competentelor 

12 

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

69, din care 
3 afara+ 66 in oras 

r.2.3, 1 seminar de constientizare pe an  
 
Activitatea A3. Activitati de practica a studentilor 

planificat 
pentru perioada raportata 

realizat 
in perioada raportata 

r.3.1, 1 program de pregatire a practicii 
tehnologice 

 

r.3.2, min 20 de locatii pentru desfasurarea 
practicii 

 

r.3.3, 3 
manuale/indrumatoare de specialitate. 

1 

 
 
 
Activitatea A4. Activitati de management 

planificat 
pentru perioada raportata 

realizat 
in perioada raportata 

r.4.1 amenajarea unui sediu corespunzator 
implementarii proiectului, 

1 

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

2 

r.4.3, 1 studiu de cercetare-formare 2 
r.4.4, un ghid metodologic care va 
valorifica experienta dobandita de tutori 

- 

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

- 

 
Activitatea A5. Activitati de informare si publicitate 

planificat 
pentru perioada raportata 

realizat 
in perioada raportata 

r.5.1, 1 pagina WEB 1 
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 

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

3 

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

- 

 
3.5 Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz): 
ACTIUNI TRANSNATIONALE SI INTERREGIONALE 

In perioada raportata proiectul a fost implementat in trei regiuni de dezvoltare a 
Romaniei, de catre Universitatea „Politehnica’ din Timisoara/UPT, Universitatea din 
Pitesti si ISPE Bucuresti: toti trei partenerii au colaborat pentru a dezvolta si implementa 
activitatea A1, care s-a concretizat cu formarea si certificarea tutorilor. Pentru ca acesta 
activitate sa se desfasoare in conditii de calitate, expertii UPT au dezvoltat programa de 
formare si au obtinut acreditarea cursului la CNFPA pentru toate cele trei locatii: 
Timisoara, Bucuresti si Pitesti; acestia au livrat programul de formare la Timisoara si 
ISPE Bucuresti si au asistat pe expertii de la UPIT sa livreze acest curs; expertii de la 
UPIT au participat la o sesiune de interformare cu colegii formatori de la UPT. In acest 
fel expertiza tehnica a fost impartasita intre cele trei regiuni. 

Pentru activitatea A2, centrata pe orientarea profesionala si consilierea pentru 
cariera a studentilor, au colaborat cele doua universitati implicate in proiect, UPT din 
Regiunea Vest si UPIT din Regiunea Sud Muntenia, dezvoltand astfel o schema comuna 
pentru orientarea carierei studentilor. 

Activitatile transversale ale proiectului, A4 managementul proiectului si A5, 
informarea si publicitatea s-au concretizat prin activitatea in echipa a tuturor partenrilor 
implicati, printr-o buna activitate transnationala si interregionala: partenerii au discutat si 
agreat abordarea managementului proiectului, modalitatile de dezvoltare ale schemelor de 
practica a studentilor, precum si modalitatile de a face proiectul vizibil. 
  
3.6 Informare şi publicitate 

Masurile de informare si publicitate realizate in perioada raportata au avut ca scop 
atat diseminarea informatiei despre Proiect, cat si asigurarea vizibilitati corecte a 
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finantatorilor proiectului – UE prin Fondul Social European si Guvernul Romaniei si a 
institutiilor implicate in administrarea instrumentelor structurale. In perioada raportata 
aceste masuri au avut ca rezultat: 1 conferinta de lansare a proiectului, evenimentul de 
lansare a activitatii de orientare si consiliere, o masa rotunda organizata de ISPE, 
materiale de informare, conferinte de presa si realizarea unui site al proiectului si a 
platformei proiectului.  

Lansarea proiectului s-a facut la Timisoara in 01.10.2010:  la eveniment au 
participat toate partile implicate – studenti, cadre didactice din universitatile partenere, 
reprezentanti ai partenerilor, companii-potentiali anagajatori, reprezentanti ai autoritatilor 
locale (conform listelor de prezenta cuprinse intre documentele justificative pentru 
activitatea A5. Toate materialele publice aferente conferintei (mapa conferintei, 
prezentarile, roller up, banner, afise, comunicatul de presa) au purtat semnatura vizuala a 
proiectului precum si mentiunea „proiect co-finanatat din Fondul Social European 2007-
2013” si au facut vizibila schema de finantare si titlul proiectului. In urma conferintei au 
fost publicate articole  in presa locala, conform copiilor/scan-urilor atasate ca si 
justificative. 

Lansarea activitatii A2, orientare profesionala  si consiliere pentru cariera, s-a 
facut in mod public, prin invitarea reprezentantilor UPT, a studentilor, a scolilor din 
Timisoara si imprejurimi si a elevilor ce vor beneficia de activitati de orientare 
profesionala; activitatea a avut loc in data de 7 decembrie. 

In perioada raportata s-au realizat si tiparit urmatoarele tipuri de materiale de 

informare si publicitate, toate cu respectarea prevederilor europene si nationale privind 

identitatea vizuala in proiecte finantate din FSE si a Manualului de identitate vizuala:  : 

banner, roller up, mape, flyer pentru elevi, flyer pentru studenti, flyer pentru tutori, pliant 

al proiectului, brosura a proiectului, afise, invitatii, ecusoane si carti de vizita. 

S-a realizat proiectarea şi implementarea web site-ului proiectului, precum şi 
proiectarea şi realizarea portalului de comunicare, cu structurile de pe CD, iar link-ul 
paginii de web site este: http://practicor.mec.upt.ro. 
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5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI 
A existat un dialog si o comunicare intensiva intre partenerul transantional P3 si UPT, si 
intre acestia si AMPOSDRU in privinta unor chestiuni care, din punctul partenerului 
transnational, reprezenta incompatibilitati intre legislatia celor doua State Membre, 
Romania si Germania. Partenerul P3 doreste unele modificari sau dispense legate de 
obligatiile din contractul de finantare incheiat intre AM POSDRU si UPT, care l-ar 
afecta. S-a discutat cu AM PIOSDRU si CNDIPT , iar in urma discutiilor s-au inlaturat 
indoielile partenerului P3, pentru ca acesta sa poata implementa activitatile fara nici o 
constrangere. 


