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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la școală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Parteneriat regional și euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră și stagii de practică la angajator – PRACTICOR ® EURO-REGIO” 
Contract  POSDRU/161/2.1/G/132889 

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Indicatori de realizare imediată (output) Prognozați Raportați/înregistrați la data de 
30.09.2015

Numărul de studenți sprijiniți în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 240 256

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 360 568

Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 4 4

Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici tranziţia de la şcoală 
la viaţa activă 20 24

Indicatori de rezultat

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia 
de la şcoală la viaţa activă 20 21

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la 
viaţa activă 200 220

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - tranziţia de la şcoală la viaţa activă 1 1

Activitatea 2.1. Vizite şi întâlniri de lucru ale celor patru parteneri pentru diseminarea, dezvolta-
rea, aplicarea şi validarea unui model de practică existent

6 vizite de studiu/întâlniri de lucru

Activitatea 2.2. Întâlniri de lucru cu reprezentanţii angajatorilor din Regiunea Vest, inclusiv cu tu-
torii

3 întâlniri cu angajatorii pentru desfăşurarea stagiilor de practică a studen-
ților
20 parteneriate cu angajatorii

Activitatea 2.3 Realizarea unui raport - concept integrat de dezvoltare a carierei prin stagii de 
practică şi consiliere pentru carieră

1 raport  privind  modalități de dezvoltare a carierei prin stagiile de practică

300 chestionare de evaluare a raportului

Activitatea 3.1. Recrutarea, înscrierea şi urmărirea studenţilor din grupul ţintă 568 studenţi

360 fişe de urmărire a studenţilor

Activitatea 3.2. Dezvoltarea unui pachet avansat de resurse pentru activități de consiliere 1 dosar (4 workshop-uri)

4 filme educaționale

pachet activități suport pentru dezvoltarea carierei on line ( 3 tipuri)

Activitatea3.3. Implementarea ofertei de consiliere pentru carieră prin workshop-uri şi vizite de 
informare

12 wokshop-uri

50 fişe de observații de tip job shadow

Activitatea 3.4 Evaluarea ofertei de servicii de consiliere 4 concursuri cu premii

Activitatea 4.1. Pregătirea şi organizarea stagiilor de practică ale studenților 256 de studenți selectați

în medie 3  teme de practică/tutore

Activitatea 4.2. Desfăşurarea stagiilor de practică după modelul PRACTICOR 256 de atestate acordate de finalizare a stagiului de practică

60 rapoarte asupra stagiului de practică întocmite de tutori

50 lucrări ştiințifice elaborate de studenți

Activitatea 4.3 Evaluarea performanțelor la finalul perioadei de practică 2 concursuri organizate cu premii

40 lucrări recenzate

1 ghid privind corelarea activității din stagii cu lucrarea licență/Master

Activitatea 5.1. Conferinţe şi evenimente de diseminare, informare, comunicare 2 conferințe de presă (una de lansare şi una de finalizare proiect la solici-
tant)
2 simpozioane/mese rotunde

2 evenimente tip Porți deschise

4 emisiuni TV

2 evenimente Bursa locurilor de muncă

2 evenimente de tip Burse de oferte de practică

Activitatea 5.2. Conceperea, realizarea şi distribuirea de materiale suport, de informare şi promo-
ţionale

1 banner

3 ghiduri de bune practici
3 volume ştiințifice cu lucrările studenților (în limba engleză şi română)
4 articole în ziare
1 film despre proiect

Activitatea 5.3. Realizarea şi actualizarea platformei  şi a paginii web a proiectului 1 pagină web actualizată
1 portal


