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Cuprins
1. Rezultate conform raportarilor

individuale/special solicitate pt. acest
eveniment/ ale expertilor din echipa de 
implementare si management

2. Nerespectarea din partea OI/AM a 
termenelor de verificare/validare/plata a 
CR si CP

3. Fluctuatia de personal
4. Realizari incomplete
5. Propuneri posibile pentru indreptare
Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 

pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO
POSDRU/161/2.1/G/132889
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Informații despre proiect 
http://practicor.ro/euro-regio 

Sediul de proiect
Fac. de Mecanica, Bv. M. Viteazu 1, 

300222, Sala 203, Timisoara, 
Tel. +40256403734, Fax 

+40256403669
ioana.ionel@upt.ro, 
horia.imbri@upt.ro, 
mircea.vasilescu@upt.ro, 

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Parteneri

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la
angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889

Universitatea Politehnica Timişoara (S)
Prof. Dr. Ing. Ioana IONEL
ioana.ionel@upt.ro
+40 256403000, +40 256 403670, +40 723349337
Piața Victoriei,  nr. 2, 300006, Timișoara

Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa (P1)
Piata Traian Vuia, nr.1-4, 320085, Reșița

Universitatea din Szeged 
Szegedi Tudományegyetem (P2)
Egyetem u. 2, H-6722 Szeged, Hungary

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE Bucuresti (P3)
B-dul Lacul Tei 1-3, sect. 2, 020371, București

Telefon contact parteneri: 
+40 255 213601, +36 702941310, +40 734228835
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Realitate
• Se pune un accent foarte 

mare pe teorie, de multe ori 
chiar si teoria predata fiind 
invechita, iar partea practica 
este, de obicei, in urma 
practicilor din economie sau 
din societate, in general. 
Pregatirea teoretica este 
importanta, insa credem ca 
aceasta trebuie sa fie 
completata cu o practica 
relevanta si suficienta. Fara 
aceasta practica, teoria nici 
nu poate fi asimilata corect 
si nici nu poate fi utila 
studentilor si viitorilor 
absolventi. 

• Astfel, invatamantul romanesc 
produce, in cazurile fericite,
absolventi care stiu multe și 
foarte bine, dar nu pot face 
mai nimic pentru societatea, 
care le-a finanțat studiile. 

• Cunostintele nu pot avea 
relevanta pe piata fortei de 
munca decat daca ele sunt 
insotite de competente
practcie. In viata reala 
absolvenții nu vor avea nevoie 
sa reproducă cunostinte, ci sa 
posede capacitatea de a le 
utiliza in activitati cu valoare 
adaugata mare. 
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POSDRU/90/2.1/S/48816
Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, 
consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa 
muncii, în societatea cunoaşteriimuncii, în societatea cunoaşterii

http://practicor.ro/
https://actionweb.fseromania.ro/

Revigorarea noţiunii de practică aplicativă, direct 
legată de unităţi economice, pentru a complementa 
informaţia cu care studentul, devenit absolvent, îşi 
finalizează studiile. 

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889

*** portal PRACTICOR- http://practicor.mec.upt.ro/index.php?pagina=informatii_utile
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7

• Practica e garanţia, în primul rând, a succesului 
profesional, dar este de fapt o temelie. 

• Fără această temelie nu există şansa de a profesa în 
timp scurt, în domeniul în care studentul si-a ales 
profesia de bază

• Proiectul PRACTICOR a fost o dovada că: 
– în UPT există o aplecare deosebită asupra acestei pregătiri, 

fiind sensibilizaţi nu numai de convingere, dar și de necesitate 
şi de obligaţia ce decurg din clasarea pe primele locuri în 
ierarhia universităţilor din România,

– Capacitatea managerială a cadrelor didactice este dedicată 
procesului de învăţământ.

• Prin proiectul PRACTICOR s-au creat / implementat un 
model aplicativ, o retea de tutori, bune practici, un bun 
renume, experiență, dotare, buletin stiintific 
studentesc, s-au tras învățăminte, și concluzii, ... Totul 
în favoarea studentului! Acum continuăm...
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Buletin stiintific studentesc
Copertă interioară Copertă volum 4

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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Detalii actualizate
Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 

pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO
POSDRU/161/2.1/G/132889
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Lista firmelor partenere de practică din PRACTCOR va fi completată, prin 
activitate de voluntariat depusă de echipa proiectului PRACTICOR ® EURO REGIO

Mulțumim companiilor de pe acum!
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POSDRU/161/2.1/
G/132889, 

• Parteneriat 
regional şi euro-
regional pentru 
tranziţia spre 
piaţa muncii prin 
consiliere pentru 
carieră şi stagii 
de practică la 
angajator 

cod SMIS: 51563

• Axa prioritară 2: Corelarea 
învăţării pe tot parcursul 
vieţii cu piaţa muncii,

• Domeniul major de 
intervenţie 2.1: Tranziţia de 
la şcoală la viaţa activă

PRACTICOR ® EURO-REGIO
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Obiectiv general

creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 
studenţilor şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă,
prin participarea la programul de orientare şi 
consiliere profesională şi  efectuarea stagiului de 
practică. 

studenţii obţin competenţe legate de creativitate, 
drept de proprietate intelectuală, TIC, protecţia 
mediului, nivel actual al informaţiei, calităţii de 
muncă în echipă, de exprimare tehnică şi redactare în 
limba română şi engleză, de  opţiune pentru alegere 
optimă, funcţie de capacitate, etc. 

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la
angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889
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OBIECTIVE SPECIFICE
Creşterea competitivităţii studenţilor prin îmbunătăţirea 
modalităţilor de dezvoltare (și finanțare) a carierei şi a 
ofertei pentru stagiile de practică, sub îndrumare asigurată 
de tutori de specialitate. 

Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere 
profesională, prin dezvoltarea unui pachet avansat de 
resurse pentru 360 de studenţi din grupul ţintă.

Creşterea adaptabilităţii studenţilor la cerinţele specifice 
locului de muncă, prin dezvoltarea de parteneriate cu 
întreprinderi şi alte instituţii în vederea desfăşurării 
stagiilor de practică tutorială pentru 240 de studenţi. 
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Activităţi 30 aprilie 2014– 29 octombrie 2014 (1)
A1. Managementul proiectului: 

– A1.1 Planificarea, coordonarea şi raportarea tehnico-
financiară; 

– A1.2 Monitorizarea internă a proiectului şi asigurarea 
calităţii; 

– A1.3 Realizarea achiziţiilor pentru proiect. 
A2. Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici 

privind stagiile de pregătire practică ale studenţilor: 
– A2.1. Vizite şi intâlniri de lucru ale celor patru parteneri 

pentru diseminarea, dezvoltarea, aplicarea şi validarea 
modelui de practică existent;  

– A2.2. Întâlniri de lucru cu reprezentanţii angajatorilor din 
Regiunea Vest, inclusiv cu tutorii; 

– A2.3. Realizarea unui raport - concept integrat de 
dezvoltare a carierei prin stagii de practică şi consiliere 
pentru carieră.
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Activităţi 30 aprilie 2014– 29 octombrie 2014 (2)

A3. Dezvoltarea, implementarea şi
evaluarea ofertei de consiliere pentru 
carieră a studenţilor ca etapă în 
dezvoltarea carierei: 
– A3.1.Recrutarea, înscrierea şi urmărirea 

studenţilor din grupul ţintă; 
– A3.2.Dezvoltarea unui pachet avansat de resurse 

pentru activităţi de consiliere; 
– A3.3.Implementarea ofertei de consiliere pentru 

carieră prin workshop-uri şi vizite de informare; 
– A3.4.Evaluarea ofertei de servicii de consiliere. 
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Activităţi 30 aprilie 2014– 29 octombrie 2014 (3)
A4.Organizarea, implementarea şi evaluarea stagiilor de 

practică ale studenţilor ca etapă în dezvoltarea carierei: 
– A.4.1. Pregătirea şi organizarea stagiilor de practică ale 

studenţilor; 
– A.4.2. Desfăşurarea stagiilor de practică după modelul 

PRACTICOR, www://practicor.ro; 
– A.4.3. Evaluarea performanţelor la finalul perioadei de 

practică. 
A5.Informarea, diseminarea şi comunicarea activităţilor şi 

rezultatelor proiectului:
 A5.1.Conferinţe şi evenimente de diseminare, 

informare, comunicare; 
 A5.2.Conceperea, realizarea şi distribuirea de 

materiale suport, de informare şi promoţionale; 
 A5.3.Realizarea şi actualizarea platformei şi a paginii 

web a proiectului.
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A1.Management proiect
• managerul de proiect(1S), specialist 

management implementare(1S), 
expert contabil (1S), responsabil  
financiar(1S), consilier juridic(1S), 
monitor intern(1S), expert 
achizitii(1S), manager local(1P1, 1P2, 
1P3), subcontractate: auditor 
financiar(1S). 

• Locatiile de implementare: sediul 
fiecarui partener
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Rezultate propuse A1 si in 
derulare pe intervalul ramas

• 1 plan de implementare al proiectului, 1 
organigrama, fise de post, 1 procedura privind 
relatiile de parteneriat, 1 procedura de asigurarea 
vizibilitatii proiectului, 6 cereri de rambursare, 
documente financiar contabile, 1 procedura de 
arhivare, 1 procedura de acordare a subventiilor; 2 
proceduri de acordare a premiilor;  18 rapoarte de 
monitorizare, 18 planificari, fise de vizita, 8 fise de 
pontaje colective,  1 procedura de inscriere si 
selectie a grupului tinta, 1 plan de achizitii,  dosare 
de achizitii publice, 6 evidente de cheltuieli 
aferente cererilor de rambursare, 1 cashflow.
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A1-dotari pe care bazam 
activitatea la S

• Resurse materiale existente: S  - un sediu –
birou si sali dotate specifice

• sala 203B: 35 calculatoare, videoproiector, 
televizor,  

• sala 203A: videoproiector, televizor, tabla 
inteligenta, instalatie de sonorizare, 

• sala 203C: 5 calculatoare, 3 imprimante color, 
1 alb-negru, un xerox alb-negru si unul color, 
1 ploter, 1 centrala telefonica, 1 server, 1 
sistem de video conferinta
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A1- dotari propuse pentru 
sustinerea ei

• CE ne/am 
propus sa 
achizitionam 
pt sustinerea 
A1

• Tablete
(5S,1P1,1P2,1P3),  
jaluzele(6S), hard disc 
extern(3S), notebook 
(1P2), imprimanta alb-
negru(1P2), materiale 
consumabile 
(S,P1,P2,P3).
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Activități
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 2 3 4 5

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 13 14 15

9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11 2 3 4 5 6 7

12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 2 3

16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

20
A5.2.Conceperea, realizarea si distribuirea de materiale suport, de 
informare si promotionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Solicitantul 

Solicitantul Partener naţional 1 Partener naţional 3
Solicitantul Partener naţional 1 Partener naţional 3

Solicitantul  Partener naţional 1 Partener naţional 3
Solicitantul Partener naţional 1 Partener naţional 3

Organizaţia care implementează proiectul

GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI. Versiunea revizuita prin  Notificarea nr.1

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 
2

Solicitantul A5.3.Realizarea si actualizarea platformei si a paginii web a proiectului

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

A3. Dezvoltarea, implementarea si evaluarea ofertei de consiliere pentru cariera a 
studentilor ca si etapa in dezvoltarea cariere

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3A5.1.Conferinte si evenimente de diseminare, informare, comunicare

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3
Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3
Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

A5.3.Realizarea si actualizarea platformei si a paginii web a proiectului

A3.4. Evaluarea ofertei de servicii de consiliere

A5.Informarea, diseminarea si comunicarea activitatilor si rezultatelor proiectului

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
A3. Dezvoltarea, implementarea si evaluarea ofertei de consiliere pentru cariera a 
studentilor ca si etapa in dezvoltarea cariere

A2.3. Realizarea unui raport - concept integrat de dezvoltare a carierei prin stagii de 
practica si consiliere pentru cariera

A4.1. Pregatirea si organizarea stagiilor de practica ale studentilor

A4.2. Desfasurarea stagiilor de practica dupa modelul PRACTICOR
A4.3. Evaluarea performantelor la finalul perioadei de practica

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

A2.1. Vizite si intalniri de lucru ale celor patru parteneri pentru 
diseminarea,dezvoltarea,aplicarea si validarea unui model de practica existent

A3.2. Dezvoltarea unui pachet avansat de resurse pentru activitati de consiliere

A2.3. Realizarea unui raport - concept integrat de dezvoltare a carierei prin stagii de 
practica si consiliere pentru cariera

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 
2

A4. Organizarea, implementarea si evaluarea stagiilor de practica ale studentilor ca si 
etapa in dezvoltarea carierei

A3.1. Recrutarea, inscrierea si urmarirea studentilor din grupul tinta

SolicitantulA1.2 Monitorizarea interna a proiectului si asigurarea calitatii

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 
2 Partener naţional 3

A3.3. Implementarea ofertei de consiliere pentru cariera prin workshop-uri si vizite de 
informare

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 
2 Partener naţional 3

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3A1.3 Realizarea achizitiilor pentru proiect
Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

A2. Schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire 
practica ale studentilor

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2

Solicitantul Partener naţional 1

Durata
Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3A1.Management proiect

Activitate

Solicitantul Partener naţional 1 Partener transnaţional 2 
Partener naţional 3A1.1 Planificarea, coordonarea si raportarea tehnico-financiara

A2.2. Intalniri de lucru cu reprezentantii angajatorilor din Regiunea Vest, inclusiv cu 
tutorii
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Bugetul total aprobat
ANEXA 2 LA CONTRACTUL DE FINANŢARE:  Bugetul proiectului

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) TOTAL (cu TVA*)         -Lei 

1. Resurse umane
1,190,602.00

2. Participanţi
109,720.00

3. Alte tipuri de costuri, din care:
712,665.00

3.1. cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a
proiectului ) - 5,82% 125,710.00

3.2. valoare activităţi subcontractate/externalizate (max. 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului)
357,425.00

4. Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3) - 2,04%
41,000.00

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 2,053,987.00

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15% din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile
de tip FEDR) - 5,58%

107,520.00

7. VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6 ), din care: 2,161,507.00
8 valoare activităţi transnaţionale 200,634.00
9 valoare TVA nedeductibilă estimată 216,240.60

10. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 43,230.14

11.ASISTENŢA FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) 2,118,276.86
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Echipa S

Echipa de management
Manager Ioana IONEL

Specialist management 
implementare

Horia Valeriu IMBRI 

Expert contabil Dana HUDAC
Responsabil financiar Mircea VASILESCU

Consilier juridic Alina ATANASESCU

Monitor intern Georgeta MOCUTA

Expert achizitii Ioan GROZA
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Echipa S
Echipa de implementare

Responsabil schimb experienţă Dan DANIEL
Responsabil consiliere Adelina HAN

Expert identificare şi urmărire GT Ramon BALOG 
Responsabil practică Liliana TULCAN
Responsabil tehnic Lavinia CERNESCU

Responsabil publicitate Melania PIŢIGĂ
Expert concepere material suport şi 

diseminare
Iris MIHAI

Responsabil tutori Adrian STUPARU
Responsabil pagina web şi portal Ciprian IONEL

Responsabil organizare Dan STEPAN
Expert realizare ghiduri Adrian CIOABLĂ

Expert schimb de experienta Eugen GHITA
9 Consilieri in carieră 1+4 angajati pt primul an, 

urmeaza restul X, X, X, X
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Rezultate preliminate= Grup țintă
• format din 360 de studenţi consiliati ( conf. Propunerii)

– 160 de la Universitatea Politehnica Timişoara (121+44 in curs 
dupa 31.ian 2015) şi 

– 200 de la Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa (178 raportati
final la 31.01. 2015).

– Parte facand si practica la angajatori (242 grup tinta realizat)
• Ne propunem suplimentarea (dovedind atat buna coordonare, 

capacitate de efort, devotament si gestionarea economica a 
fondurilor si adaptarea la necesitati si solicitari-studenti)
– 19 (20) studenti sustinuti pt practica de diploma (situatie

confrimata prin rezultatele actuale- ca posibila, acorduri exista, 
teme/oferte exista,..)

– 150+20 studenti consiliati si parcurgand (15) o pregatire speciala
de consiliere practica (Procedura noua) solicitat de Conducerea
Fac. Mecanica.Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi 

stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO
POSDRU/161/2.1/G/132889
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Rezultate preliminate-realizate
• 6 vizite de studiu/intalniri de lucru,  3 

intalniri cu angajatorii pentru 
desfasurarea stagiilor de practica a 
studentilor, 20 conventii de practica 
cu partenerii de practica, 60 tutori, 1 
raport  privind  modalitati de 
dezvoltare a carierei prin stagiile de 
practica.
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Rezultate preliminate-realizate
• 6 vizite de studiu/intalniri de lucru
• 3 intalniri cu angajatorii pentru 

desfasurarea stagiilor de practica a 
studentilor, 20 parteneriate cu 
angajatorii, 60 tutori

• 1 raport  privind  modalitati de 
dezvoltare a carierei prin stagiile de 
practica, 300 chestionare de evaluare 
a raportului.

•
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Rezultate preliminate-realizate
• 360 studenti recrutati si inscrisi, 4 filme, 

pachet activitati suport pentru 
dezvoltarea carierei on line (3 tipuri), 360 
fise de observatie, 360 de studenti 
consiliati in cariera, 12 wokshop-uri, 360 
de portofolii de angajare a studentilor, 
360 fise de lucru completate, 360 fise de 
evaluare a studentilor, 50 fise de 
observatii de tip job shadow, 360 fise de 
urmarire a studentilor, 4 concursuri cu 
premii
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Rezultate preliminate-realizate
• 360 studenti recrutati si inscrisi, 360 fise de 

urmarire a studentilor.
• 4 filme, pachet activitati suport pentru 

dezvoltarea carierei on line ( 3 tipuri)
• 360 fise de observatie, 360 de studenti 

consiliati in cariera, 12 wokshop-uri, 360 de 
portofolii de angajare a studentilor, 360 fise de 
lucru completate, 360 fise de evaluare a 
studentilor, 50 fise de observatii de tip job 
shadow, 4 concursuri cu premii
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Rezultate preliminate-realizate
• 360 de studenti consiliati in cariera, 360 de portofolii de 

angajare a studentilor, 360 fise de lucru completate, 360 fise 
de evaluare a studentilor, 50 fise de observatii de tip job 
shadow, 4 concursuri cu premii

• 240 de studenti selectati, 240 de conventii de practica, 240 
fise de protectia muncii,  240 de studenti in practica la 
agentii economici, 240 fise de prezenta, 240 de dosare de 
practica,  240 de fise de evaluare a stagiului de practica, 240 
de atestate acordate de finalizare a stagiului de practica, 3  
teme de practica/tutore,  2 concursuri organizate cu premii, 
1 ghid privind corelarea activitatii din stagii cu lucrarea 
licenta/Master, 240 dosare subventii, 60 rapoarte asupra 
stagiului de practica intocmite de tutori, 240 fise de evaluare 
a studentului, 40 lucrari stiintifice.
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Rezultate preliminate-realizate
• 240 de studenti selectati, 240 de conventii de 

practica, 240 fise de protectia muncii,  3  teme 
de practica/tutore 

• 240 de studenti in practica la agentii 
economici, 240 fise de prezenta, 240 de 
dosare de practica,  240 de fise de evaluare a 
stagiului de practica, 240 de atestate acordate 
de finalizare a stagiului de practica, 240 
dosare subventii, 60 rapoarte asupra stagiului 
de practica intocmite de tutori, 40 lucrari 
stiintifice.
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Rezultate preliminate-realizate
• 240 de dosare de practica,  240 de fise 

de evaluare a stagiului de practica, 240 
de atestate acordate de finalizare a 
stagiului de practica,  2 concursuri 
organizate cu premii, 1 ghid privind 
corelarea activitatii din stagii cu lucrarea 
licenta/Master, 240 dosare subventii, 60 
rapoarte asupra stagiului de practica 
intocmite de tutori, 240 fise de evaluare 
a studentului, 40 lucrari stiintifice.
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Rezultate preliminate-realizate
• 2 conferinte de presa (una de lansare si 

una de finalizare proiect la solicitant), 1100 
pliante, 800 brosuri, 5 rollup-uri, 50 afise, 
1340 mape, 1 banner; 3+2 ghiduri, un 
album, volum stiintific,  un site al 
proiectului, o platforma, 2 evenimente de 
tip Burse de oferte de practica, 2 
simpozioane/mese rotunde, 2 evenimente 
tip Porti deschise, emisiuni TV, articole in 
ziare,  un film despre proiect
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Rezultate preliminate-realizate
• 2 conferinte de presa (una de lansare si 

una de finalizare proiect la solicitant),  
2 evenimente de tip Burse de oferte de 
practica, 2 simpozioane/mese rotunde, 
2 evenimente tip Porti deschise, 
emisiuni TV

• 1100 pliante, 800 brosuri, 5 rollup-uri, 
50 afise, 1340 mape, 1 banner;, 3 
ghiduri, 1 volum stiintific,  articole in 
ziare,  un film despre proiect.
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Corectii propuse
• Contact mai intens cu P2 pentru 

resepctarea contractului/angajarii: 
internationalizare, competente 
lingvistice, deschidere europeana 
(avem sperante deoarece au deschis 
cont si procedura de angajare pe 
posturi)

• Intensificarea activitatii de lucru pe 
portal - interactivitate, independenta 
de decizie, 
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Corectii propuse
• Refrisarea calculatoarelor prin 

antivirus si alte programe actualizte 
(inclusiv SKYPE)-in baza licentelor 
detinute de UPT - , pt ca intrega 
capacitate sa fie valorificata si in 
continuare

• Repuneera in fucntiune a unor 
elemente tehnice f importante de 
comunicare (Tabla inteligenta, sistem 
videoconferinta)
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Corectii propuse
• Reinnoirea/aducerea la zi a sistemului 

de gestionare documente/arhivare
• Angajarea de personal verificat si dispus 

ca sa se implice neconditionat
• Sedinte de comunicare S-P mult mai 

dese, S-P1, S-P2 si P1-P2
• Programare mai eficienta a ativitatii 

personalului angajat (concret pe sarcini 
si personal si A corespunzatoare)
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Corectii propuse
• Refuzarea la plata a 

rapoartelor/pontajelor daca 
justificativele sunt incomplete. Am 
remarcat ca in unele cazuri din lipsa 
de timp raportarile sunt reduse, dar si 
cazuri in care se raporteaza doar 
sedinte sau activitati care nu sutin nr 
de ore si plata aferenta.
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Corectii propuse
• Impunerea unui program de lucru 

care sa duca la realizarea tuturor 
indicatorilor majori si secundari 
preliminati si asumati prin Act 
aditional nr 2

• Organizarea practicii/consilierii pt 
anul 2 Mecanica asumata devine 
tinta imediata si emblema ce o vom 
purta la sfarsit de proiect
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Corectii propuse
• Neincarcarea personalului cu 

actiivitati care nu intra in sarcina 
directa au nu l-au fost direct 
asociate/repartizate, desi intelegere 
am avut si sutinere mai mereu!

• Respecatrea si aplicare Instructiunilor 
AM - OI si valorificarea judicioasa a 
resurselro financiare, pentru evitarea 
amendarilor la sfarsit de proiect sau 
invalidarii unor cheltuilei.
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Corectii propuse
• Permaneta la sediul de proiect (de altfel si 

solicitata oficial)
• Intalniri de lucru saptamanale sau la doau 

saptamani intre monitor, expert contabil, 
responsabil financiar, auditor si invitati-
mebri ai echipei (implementare si 
management), inclusiv consilieri

• Intensificare aactivitatii de vizibilitate, 
inclusiv cu infromatii financiare, pentru a 
acoperi diverse informatii eronate 
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Mulțumim pentru încredere și 
atenție

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere 
pentru carieră şi stagii de practică la angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889


