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Obiectivele proiectului

Obiective generale

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

1. Creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din
domeniile: inginerie şi management, inginerie mecanică, inginerie
electrică, inginerie industrială, ştiinte inginereşti aplicate.

2. Dezvoltarea aptitudinilor de muncă prin participarea la
programul de orientare şi consiliere profesională şi efectuarea
stagiului de practică, la aceste programe studenţii obţinând competenţe
legate de: creativitate, drept de proprietate intelectuală, TIC, nivel actual
al informaţiei, munca ȋn echipă, exprimare tehnică şi redactare ȋn limba
română şi engleză.
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Obiective specifice

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

1. Creşterea competitivităţii studenţilor prin ȋmbunătăţirea
modalităţilor de dezvoltare a carierei şi a ofertei stagiilor de practică,
sub ȋndrumare de specialitate , asigurată de tutori specializaţi;

2. Ȋmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională;

3. Creşterea adaptabilităţii studenţilor la cerinţele specifice locului de
muncă prin dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderi şi alte instituţii,
ȋn vederea implementării şi desfăşurării stagiilor de practică .
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Ce se urmăreşte ?

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

1) ȋntărirea şi stimularea motivaţiei pentru activităţi de antreprenoriat a
studenţilor implicaţi în programul de consiliere şi orientare profesională;
2) derularea unui program eficient de evidenţă şi ȋncadrare a studenţilor ȋn
activitatea practică, cu stimularea concurenţei şi iniţiativei, a lucrului ȋn
echipă, a creativităţii şi capacităţii de integrare şi răspuns la sarcini precise;
3) realizarea unor materiale suport pentru consiliere şi pentru stagiul de
practică;
4) dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a căuta a un loc de muncă
corespunzător pregătirii dobândite şi opţiunilor de viaţă personală;
5) îmbunătăţirea capacităţii de exprimare în termeni tehnici a studenţilor din
grupul ţintă, ȋntr-o limbă de largă circulaţie (engleză);
6) formarea abilităţilor de colaborare la nivel internaţional a absolvenţilor
de la S şi P1, prin contacte de lucru cu P2
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Beneficii pe termen lung pentru studenţi

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

- posibilitatea interacţionării online cu specialişti,
- sprijin ȋn obţinerea unui loc de muncă,
- servicii specializate de orientare profesională şi consiliere,
- dobândirea de competenţe generale şi specifice sporite după finalizarea
stagiului de practică, prin pregătirea practică şi stimularea iniţiativei
antreprenoriale.
- creşterea numărului de parteneriate ȋn relaţia practică-şcoală,
- creşterea calităţii actului de instruire practică printr-un sistem de
monitorizare şi evaluare a stagiului de practică la angajator.
- elaborarea şi perfecţionarea unui sistem de organizare şi evaluare a
stagiului de practică, care să devină un model de bună practică, urmărindu-
se a se implementa şi ȋn cadrul altor unităţi de ȋnvăţământ.
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Calendar de raportare

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

În data de 21.07.2014 s-a depus Cererea de rambursare nr.1
pentru perioada de raportare 30.04.2014-31.05.2014.

În data de 21.08.2014 s-a depus Cererea de rambursare nr.2
pentru perioada de raportare 01.06.2014-31.07.2014.

În data de 20.12.2014 s-a depus Cererea de rambursare nr.3
pentru perioada de raportare 01.08.2014-30.09.2014.

In data de 11.02.2015 s-a depus Raportul Tehnico - Financiar
nr. 4 aferent Cererii de Rambursare intermediare nr.4 pentru
perioada de raportare 01.10.2014-30.11.2014.
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Activităţi  implementate pe parcursul 
perioadei de raportare

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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Activitatea A1. Management proiect
A.1.1.  Planificarea, coordonarea şi raportarea tehnico-
financiară

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

Ȋn implemetarea acestei activităţi s-a implicat Managerul Local P1,
personalul administrativ şi auxiliar.
Fiind o activitate transversală ce implică planificarea, coordonarea şi
raportarea desfăşurării activităţilor proiectului, aceasta s-a desfăşurat
ȋn principal la sediul UEMR REȘIȚA.

Pentru desfăşurarea acestei activităţi s-au utilizat resurse materiale
existente ȋn sălile din dotarea partenerului P1: sala cu 15 calculatoare,
videoproiector și birou de 20 mp complet dotat.
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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

În această perioadă de raportare s-au realizat:

*întocmire CIM (membrii echipei de management, implementare,
administarive, CDS, tutori);
* semnare decizii încetare contracte de muncă;
* întocmire documente necesare implementării proiectului la P1;
* ȋntocmire plan de implementare lunar, aferent P1;
* repartizare sarcini către membrii echipei de implementare P1;
* ȋntreţinere spaţii alocate proiectului;
* comunicare cu liderul de parteneriat;
* ședințe de lucru.
*legătura cu partenerul P3 şi cu S pentru desfăşurarea activităţii de practică cu
studenţii în luna septembrie;
* ȋntocmire planul de activităţi;
* scanare documente şi actualizare arhivă;
*finalizarea şi depunerea la S a CR;
*întocmire decizie comisie concurs POST PRACTICA și participare activă la
concurs atât în partea de organizare cât și în cea de transmiterea rezultatelor;

La această activitate au participat : Codruţa HAMAT, Magdalena ADELMAN,
Gabriela BARABAŞ.
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Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la
angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO
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A.1.3. Realizarea achiziţiilor pentru proiect
1. În perioada 01.01.2015 – 31.01.2015 s-au finalizat achiziţiile,conform Buget:

achizitii de servicii de catering (02.07.2014);
achizitii de echipamente IT (31.07.2014);
achizitii de servicii pentru evenimente (31.07.2014);
achizitii de materiale consumabile (30.06.2014);
achizitii de servicii de publicitate (30.06.2014);

2. Au fost achiziționate următoarele echipamente:
- 1 copiator;
- 4 laptop-uri
- 5 tablete;
- 1 kit foto;
- 2 imprimante alb negru;
- 1 videoproiector.

3. Aceste produse au fost utilizate la activități din pachetul A3. Dezvoltarea,
implementarea și evaluarea ofertei de consiliere pentru carieră a studenților ca și
etapă în dezvoltarea carierei.

La aceasta activitate au participat Consilierii P1: Ladislau AUGUSTINOV,
Gabriel DRAGOŞ, Dorina DUGAN și Angela ANGHELOIU.
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Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la
angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO
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A2.2. Intalniri de lucru cu reprezentantii angajatorilor
din Regiunea Vest, inclusiv cu tutorii

S-au organizat si realizat intalniri de lucru cu firme, la P1 pentru analiza
modului de desfăşurare a practicii după modelul PRACTICOR.

Activitati derulate:
- semnarea acordurilor de practica (9 acorduri);
- colaborare în planificarea si sustinerea unui curs de formator;
- intalnirecu tutorii – 25 pers.
- întalnire lucru cu tutorii de la ISPE Bucuresti si Kathrein Timisoara
privind pregatirea si organizarea stagiului de practica din luna septembrie;
- participarea la organizarea și desfășurarea Concursului Post Practică
-verificare dosare subvenţii

La această activitate au participat Olga AMARIEI, Mihaela RĂDUCA,
Andrea MINDA, Florentina CZIPLE



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

ht
tp

://
pr

ac
tic

or
.ro

/e
ur

o-
re

gi
o

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la
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A2.2. Intalniri de lucru cu reprezentantii angajatorilor din
Regiunea Vest, inclusiv cu tutorii
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Activitatea A3. Dezvoltarea, implementarea şi evaluarea ofertei de
consiliere pentru carieră a studenţilor ca şi etapă ȋn dezvoltarea carierei

A3.1. Recrutarea, ȋnscrierea şi urmărirea studenţilor din grupul ţintă
În această perioadă de raportare s-au realizat:
- pregatirea documentelor de inscriere in grupul tinta;
- alocarea resurselor necesare desfasurarii activitatii;
- informarea studentilor cu privire la activitatile de consiliere si organizarea
stagiului de practica;
- inscrierea studentilor in grup tinta (160 pers);
- selectia studentilor pentru repartizarea pe locurile de practica.
A3.2. Dezvoltarea unui pachet avansat de resurse pentru activităţi
de consiliere
- pregatirea documentelor de consiliere pentru primul workshop;
- verificare si completare dosare consiliere realizata in luna iunie;
- raport privind evaluarea programului de consiliere studenti;
- intocmire fise feed-back consiliere din aprecierile studentilor participanti;

La această activitate au participat: Doina FRUNZĂVERDE, Dorina DUGAN
Angela ANGHELOIU, Gabriel DRAGOŞ, Ladislau AUGUSTINOV, Sorina
PAULESCU.
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A3.3. Implementarea ofertei de consiliere pentru cariera prin
workshop-uri şi vizite de informare
- in luna iunie si iulie s-au organizat sesiuni de consiliere (primul

workshop de consiliere in vederea realizarii unui CV si a unei scrisori
de intentie) la partenerul P1. La aceste workshop-uri de consiliere au
participat 160 de studenti.

- înscriere, urmărire persoane din GT, finalizare anexe GT -160
studenti+14 studenti-GT septembrie;
-completare GT, scanare, verificare şi listare documente.
- întocmire şi prezentare material „ Cum ne prezentăm la un interviu?”

La această activitate au participat: Sorina PAULESCU, Liviu COMAN,
Doina FRUNZĂVERDE.
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Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la
angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO
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A3.4. Evaluarea ofertei de servicii de consiliere
În această perioadă de raportare s-au realizat:
-verificare şi completare dosarelde consiliere;
-prezentare material „ Cum ne prezentăm la un interviu?
-prelucrare chestionare de  eedback 

La această activitate au participat: Doina FRUNZĂVERDE
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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

Activitatea A3. Dezvoltarea, implementarea şi evaluarea ofertei de
consiliere pentru carieră a studenţilor ca şi etapă ȋn dezvoltarea carierei
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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

A4. Organizarea, implementarea si evaluarea stagiilor de practică
ale studentilor ca si etapă in dezvoltarea carierei

A4.1. Pregatirea si organizarea stagiilor de practica ale studentilor
In perioada iunie-iulie s-au realizat urmatoarele:
- pregatirea materialelor si a documentelor de practica ale studentilor, tutorilor,
cadrelor didactice supervizoare, fisele pentru instructajul SSM-PSI;
- anunţarea conducerii firmelor cu privire la începerea stagiilor de practică a
studentilor;
-centralizarea datelor de contact a studentilor, tutorilor si CDS pe firme partenere
de practică.

A4.2. Desfasurarea stagiilor de practica dupa modelul PRACTICOR
In perioada iunie-iulie s-au realizat urmatoarele:
- desfasurarea stagiului de practica in perioada 23.06.2014- 11.07.2014;
- colectarea dosarelor de practica ale studentilor;
- efectuarea practicii ȋn Timişoara (la SC E.ON Gaz Distributie SA Timişoara şi
SC Kathrein SRL) şi ȋn Bucureşti (la ISPE) cu 19 studenţi, respectiv 24 de
studenţi.
- verificarea documentelor din dosarul activitatii A4 pentru CR3;
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-colaborarea cu tutorii pentru a-i sprijini in finalizarea tuturor documentelor;
- întocmirea unui raport al stagiului de practica de catre responsabilul de activitate si
CDS-uri;
- colaborarea cu tutorii pentru finalizarea lucrărilor ştiinţifice,
- analiza evaluare stagiu practica septembrie 2014;
- verificarea dosarelor de practică ale studenţilor,
- elaborarea si analiza chestionarelor privind evaluarea tutorilor de catre studenti
- întocmirea listelor cu lucrarile stiintifice si repartizarea acestora pe CDS-uri.
- înterpretare rezultate in urma studierii fisei feed-back practica septembrie.

La această activitate au participat: Florentina CZIPLE, Andrea MINDA Doina
FRUNZĂVERDE, 2CDS.

A.4.3. Evaluarea performantelor la finalul peroiadei de practică
În această perioadă de raportare s-au realizat:
-actualizare arhivă;
-verificare dosare subvenţii;
-întocmire şi prezentare material „ Cum ne prezentăm la un interviu?”

Au participat: Liviu COMAN, Andrea MINDA, Mihaela RĂDUCA, Olga AMARIEI.
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angajator - PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU/161/2.1/G/132889

A4. Organizarea, implementarea si evaluarea stagiilor de practica ale
studentilor ca si etapa in dezvoltarea carierei
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Activitatea A5. Informarea, diseminarea şi comunicarea
activităţilor şi rezultatelor proiectului

A.5.1. Conferinţe şi evenimente de diseminare, informare, comunicare
In perioada iunie-iulies-au realizat urmatoarele:
- alocarea resurselor necesare realizarii evenimentului”Bursa de idei”;
- stabilirea responsabilitatilor si elaborarea planului de organizare a evenimentului;
- elaborarea unei liste cu potentiali invitati, precum si lista cu tutorii;
- realizarea evenimentului din data 11.06.2014.
- intocmire comunicat de presa privind stagiul de practica din septembrie si 
sustinere conferinta de presa despre stagiul de practica si concurs lucrari stiintifice 
ce s-a desfasurat in luna noiembrie;
- realizare panou aniversar cu poze PRACTICOR 2014 si afisare la avizier UEMR.

La această activitate a participat: Adrian CUZMOŞ:
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A.5.2. Conceperea, realizarea şi distribuirea de materiale suport, de 
informare şi promoţionale astfel:
- stabilirea listei cu materialele publicitare necesare in perioada iunie-iulie 2014;
- s-au realizat urmatoarele materiale publicitare pentru a fi tiparite:  comunicat, afis, 
brosura (draft);
- realizarea unui catalog pentru Bursa de idei (multiplicat in 100 de exemplare);
- realizare panou aniversar cu poze PRACTICOR 2014 si afisare avizier UEMR;
- ȋntocmirea unei prezentari pentru promovarea practicii;
- diseminare informatii privind desfasurare practica la Timisoara si Bucuresti;
- promovare informatii despre perioada practica septembrie, firme, tutori, CDS-uri si  
repartizare studenti pe grupe.
- promovare si difuzare calendar concurs lucrari stiintifice din luna noiembrie;

La această activitate a participat: Adrian CUZMOŞ.

A.5.3. Realizarea şi actualizarea platformei şi a paginii web a
proiectului
Perioada de desfăşurare: 01.09.2014 – 30.10.2014
Pentru desfăşurarea acestei activităţi s-au utilizat resursele materiale existente. Această 
activitate este realizată doar de S, partenerii pregătesc doar materiale pentru a fi urcate pe 
platformă (portal) sau pe pagina proiectului. 
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Rezultate atinse pe perioada de raportare
Corelat cu activităţile implementate în cadrul proiectului, în perioada de
raportare au fost atinse rezultate, conforme cu prevederile Cererii de finanţare

ACTIVITAȚI PRECONIZATE PENTRU PERIOADA 
URMĂTOARE DE RAPORTARE 

A1. Managementul proiectului

A.1.1.  Planificarea, coordonarea şi raportarea tehnico-financiară
- se vor organiza întâlniri de management  ale P1 cu S, periodic, 
- se vor planifica şi organiza ȋntâlniri periodice de lucru/operaţionale,
- se vor finaliza proceduri întocmite,
- se va depune o cerere de rambursare,
- se vor întocmi contracte de muncă/acte adiţionale la noii experţii angajaţi în proiect,
- se vor ȋntocmi decizii, cereri, solicitări, scrisori etc,
- se vor ȋntocmi sarcinile şi planul de activitate ȋn fiecare lună,

A.1.3. Realizarea achiziţiilor pentru proiect
- se vor ȋntocmi documentele necesare depunerii cererilor de rambursare.
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A3. Dezvoltarea, implementarea şi evaluarea ofertei de consiliere pentru
carieră a studenţilor ca şi etapă în dezvoltarea carierei
A3.1. Recrutarea, înscrierea şi urmărirea studenţilor din grupul ţintă
Înscrierea de noi studenţi pentru activitatea de consiliere.
Tot ȋn această perioadă se vor ȋntocmi documentele pentru depunerea unei cereri de
rambursare.

A3.2. Dezvoltarea unui pachet avansat de resurse pentru activităţi de
consiliere
Se va realiza un pachet de materiale necesare organizării de workshop-uri de
consiliere tematică cu experți invitați.

A3.3. Implementarea ofertei de consiliere pentru carieră prin workshop-uri şi
vizite de informare
Se vor organiza sesiuni adhoc de consiliere la sfârșitul workshopurilor tematice în
care experții invitați vor da lămuriri și informații la toate problemele ridicate de
studenții participanți;
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A3.4. Evaluarea ofertei de servicii de consiliere
Se va iniția o procedură de premiere pentru studenții participanți în activitatea de
orientare și consiliere.

A4. Organizarea, implementarea şi evaluarea stagiilor de practică ale
studenţilor ca şi etapă în dezvoltarea carierei

A4.2. Desfăşurarea stagiilor de practică după modelul PRACTICOR
- se vor verifica toate documentele de practică şi se vor preda spre arhivare,
- se vor verifica toate dosarele de subvenţie şi se va planifica, organiza şi realiza
şedinţa de evaluare a dosarelor de subvenţie depuse.

A4.3. Evaluarea stagiilor de practică
- se va finaliza recenzia tuturor lucrărilor ştiinţifice şi se vor preda pentru
pregătirea volumelor.



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

ht
tp

://
pr

ac
tic

or
.ro

/e
ur

o-
re

gi
o

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

A5. Informarea, diseminarea şi comunicarea activităţilor şi rezultatelor
proiectului

A.5.1. Conferinţe şi evenimente de diseminare, informare, comunicare
În cadrul acestei activităţi se vor întreprinde următoarele acţiuni:
- se pregătesc anunțuri, publicitate ziar,
-organizare de evenimente de diseminare ȋn rândul studenţilor şi firmelor potenţiale
angajatoare ale acestora cu scopul creşterii gradului de conştientizare a importanţei
practicii şi corelarea cerinţelor cu piaţa muncii,
-pregătire filme tematice.

A.5.2. Conceperea, realizarea şi distribuirea de materiale suport, de informare
şi promoţionale În cadrul acestei activităţi se vor întreprinde următoarele acţiuni:
- concepere de materiale informative (pliante, afişe, broşuri, buletine, etc) pentru
promovarea proiectului,
- studii, analize etc.


