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NEWSLETTER 2  
Proiect: „PRACTICĂ PENTRU VIITOR” –contract POCU/90/6.13/6.14/107888 
 
 

Obiectivul general al proiectului: 
 

Cresterea gradului de integrare pe piata muncii a 150 de studenti(ISCED 6-
7) din Facultatea Inginerie si Dezvoltare Durabila, Facultatea de Stiinte 
Economice si facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale, ca urmare 
a accesului la activitati de invatare la locurile de munca,in special, din 
sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si 
din domeniile de specializare inteligenta conform   SNCDI, pe o perioada de 
22 de luni.  
 

   

 
 

 
 
Avem deosebita plăcere de a vă prezenta acțiunile majore de implementare a proiectului “Practică pentru 
viitor”, ce acoperă Regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, pe luna octombrie 2018 
 
Proiectul se desfasoară pe o perioadă de 22 de luni, în perioada 26.07.2018-25.05.2018 și are ca obiectiv general 
creșterea gradului de integrare pe piața muncii a 150 de studenți(ISCED 6-7) din Facultatea Inginerie, Facultatea 
de Științe Economice și Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, ca urmare a accesului la activități de 
învățare la locurile de muncă, în special, din sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform 
SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
 
Beneficiarul proiectului este CENTRUL DE CALCUL-SA Targu-Jiu în partenariat cu Asociația pentru Sanse Egale 
(APSE) și Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Durata de implementare a 
proiectului: 
 

22 de luni, în perioada: 
26.07.2018- 25.05.2020 

Grupul țintă 
- 150 studenti inmatriculati  in sistemul 
national de invatamant, la Universitatea 
“Constantin Brancusi” din Targu-Jiu, care 
beneficiaza de tranzitia de la scoala la 
viata activa, dintre care:  

-minim 50 femei 

-studenti din mediul rural: minim 75 

-studenti netraditionali:     minim 8 
   

Aria de implementare a 
proiectului: 
Activitățile urmeaza a se 
desfășura în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia, judetul Gorj, Municipiul 
Târgu-Jiu. 
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Acțiuni majore: 
AO.1.1. Organizarea si desfasurarea campaniei de informare si constientizare cu privire la 
oportunitatile oferite prin proiect si de piata muncii, in conditii de echitate si nediscriminare, in 
vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la piata muncii, respectiv pentru recrutarea grupului 
tinta: 
           Postarea pe site-ul proiectului de informații despre calendarul activităților și promovare prin postarea 
de afișe, distribuirea de materiale informative.  
 
La seminarul de informare si constientizare au participat studenți-membrii potențiali ai Grupului-Țintă, 
absolvenților din diferite promoții de la specializări din domeniul științelor inginerești, cadre didactice, persoane 
de succes din diferite companii. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai angajatorilor pentru informare cu 
privire la specificul domeniului, cerințele posturilor, stagiile de practică, în sprijinul activității de consiliere si 
orientare profesională, prin care proiectul oferă membrilor grupului țintă informații concrete despre așteptările 
angajat-angajator, despre cadrul legal și economic la care să se raporteze studenții universității. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminarul de informare s-a desfășurat în Aula Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” 
din Târgu-Jiu, în data de 25 octombrie 2018, începând cu ora 10:00 și s-a bucurat de o prezență numeroasă – 
aproximativ 75 de persoane.  
 
Deschiderea seminarului a fost făcută de managerul de proiect,  Dragoș-Viorel IONICĂ, care a facut o prezentare 
generală a proiectului și a beneficiarului proiectului – Centrul de Calcul-SA. 
 
Doamna Simona-Elena Dumitrașcu, Coordonator Membru2 - Asociația pentru Șanse Egale, a facut o prezentare 
detaliată a obiectivului general, obiectivelor specifice, activităților de informare și consiliere a studenților, a 
rezultatelor așteptate. 
Domnul conf.univ.dr. Ilie Borcoși, Coordonator Membru 1 – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 
s-a referit la dezvoltarea si implementarea de instrumente motivationale didactice inovatoare in cadrul 
universității, pentru creșterea insertiei pe piata muncii a studentilor. 
 
Din rândul absolvenților Facultății de Inginerie a vorbit domnul Laurențiu Bușoi / Programator  în cadrul Centrului 
de Calcul-SA, care a prezentat studenților importanța practicii asupra viitoarei cariere, luând ca ‚studiu de caz’ 
propria-i experiență. 
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In cadrul dezbaterii privind importanța consilierii profesionale și a stagiilor de practică, un dialog interactiv 
studenți – agenți economici despre procesul de muncă, lucrul în echipă, raporturile de muncă s-a realizat prin 
discursul mobilizant al  Domnului Emanoil Ciobanu – Administrator Consulting V.Company . 
 
Prezenți la seminar au fost din partea angajatorilor și Doamna Paula Bălan– economist în cadrul 
Compartimentului Managementul Calității la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu precum și Domnul Cristian 
Colțan – din rândul persoanelor de succes / Șef Departament Vânzări în cadrul Centrului de Calcul-SA. 
 
A.O2.1 Dezvoltarea si monitorizarea relatiilor cu partenerii de practica, potentiali angajatori, 
selectati, in special, din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si 
SNCDI 
S-au identificat, în special, parteneri din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC 
(Industria auto și componente, Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, Energie și management de mediu, 
Sănătate), și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI care pot avea  rol de parteneri de practică; 
vor participa la schimburi de experiență și diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică a 
studenților, seminarii de informare și vizite tematice. 
 
Participantii la eveniment au primit mape conținând materiale de informare și promovare a proiectului: Invitație, 
agendă eveniment, pliant și au beneficiat de servicii de catering (M2) 
 
Informații suplimentare asupra proiectului și a stadiului de implementare se pot obține vizitând site-ul proiectului: 
http://ppv.centruldecalcul.ro/ 
 
Toti studenții interesati de înregistrarea in Grupul Țintă sunt rugați să ne contacteze la : 
 
CENTRUL DE CALCUL-SA ( Lider ) 
TÂRGU JIU - Str.Tudor Vladimirescu nr.17, judetul Gorj 
Telefon : 0253-214.767, E-mail: sediu@centruldecalcul.ro 
  
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TG-JIU (M1) 
TÂRGU JIU – Str.Eroilor nr.30, judetul Gorj 
Telefon:0253-214.307, E-mail: univ@utgjiu.ro 
  
ASOCIAȚIA PENTRU ȘANSE EGALE (M2) 
TÂRGU JIU – Str.Tudor Vladimirescu nr.17, jud.Gorj 
Telefon: 0722-962.946, E-mail: office@sanseegale.eu 
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