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NEWSLETTER 3   
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 februarie  2019. 
 
Proiectul se desfasoară pe o perioadă de 22 de luni, în perioada 26.07.2018-25.05.2020 și are ca obiectiv general creșterea 
gradului de integrare pe piața muncii a 150 de studenți (ISCED 3-6) de la Facultatea de 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. 
 

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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Beneficiarul proiectului este CENTRUL DE CALCUL-SA Targu-Jiu în partenariat cu Universitatea “Constantin Brâncuși” din 
Târgu-Jiu și  Asociația pentru Sanse Egale (APSE). 
 
 
Acțiuni majore: 
A.O1.2 Selecția grupului țintă 
Procesul de selecție se desfasoară după o procedură care stabilește clar criteriile, urmărind respectarea egalitățiii de sanse. 
Selecția pentru înscrierea în grupul țintă are la baza interesul manifestat de studenți. Criterii de selecție pentru întreg grupul 
țintă al proiectului sunt: motivarea și gradul de implicare al studenților în activitățile proiectului; ordonarea acestora în raport 
cu performanțele lor educaționale cuantificabile (mediile anilor de studii finalizați), să fie studenți înmatriculați în cadrul 
programelor de studii precizate în cererea de finanțare și să nu beneficieze de finanțare prin alte proiecte pentru servicii de 
consiliere vocațională și/sau de efectuare a stagiului de pregătire practică. 
Până la data de 28.02.2019 au fost selectați în grupul țintă un număr de aproximativ 70 de studenți.   
 
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 agenți economici/instituții 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, workshop-uri și vizite tematice. 
S-au încheiat acorduri de parteneriat în vederea desfășurării stagiilor de practică. S-a verificat asigurarea condițiilor și 
desemnarea tutorilor de practică din cadrul pratenerilor de practică.A fost monitorizată realația cu partenerii de practică 
unde a început desfășurarea stagiilor de practică pentru studenții din cadrul Facultății de Științe Mediacle și 
Comportamentale – Specializarea Asistenți de Farmacie, anul III .Au fost distribuite materiale informative – afișe de 
informare privind proiectul. 
 
A.O.3 Organizarea si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru 150 de 
studenti in vederea dobandirii de competente care raspund necesitatilor pietei muncii 
A.O.3.2. Consilierea și orientarea profesională personalizată individuală și de grup 
În cadrul acestei activități s-a încercat dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților aflați în situația de tranziție de la 
școală la viața activă, în vederea dobândirii de competențe care răspund necesităților pieței muncii. Activitatea de consiliere 
și orientare profesională a fost realizată prin oferirea de servicii pliate pe nevoile identificate la beneficirii ce fac parte din 
grupul țintă al proiectului.  
     Activitatea de consiliere si orientare profesionala a constat in aplicarea unor fișe si chestionare (Fișa de interviu 
profesional, Fișa de evaluare profesională, Chestionarul de interese, Chestionarul de aptitudini, Testul de automotivare), ce 
a avut drept scop cunoașterea studenților beneficiari și a traseului social și profesional, și intocmirea fișelor de 
interpretare a indicatorilor rezultați ( Fișa de calculare a nivelurilor aptitudinale, Fișa de interpretare a rezultatului 
chestionarului de interese, Fișa de interpretare a nivelului de automotivare, Fișa de abilități și aptitudini). Tot în cadrul 
acestei activități au avut loc ședințe de consiliere individuală în scopul autocunoașterii, în cadrul cărora studenților 
beneficiari le-au fost aduse la cunoștință rezultatele testelor aplicate anterior, având loc evaluarea stimei de sine, a 
sistemelor de interese și fiind identificate sistemele de valori, aspectele motivaționale și trăsăturile de personalitate ale 
beneficiarilor. Consilierii au oferit asistență pentru depășirea obstacolelor psihologice din viața socio-profesională a 
studenților  și pentru a avea încredere în propriile puteri și decizii. Au fost organizate 15 sedinte de consiliere 
individuală, de care au beneficiat 14 persoane. 
 
De asemenea au avut loc și ședințe de consiliere și orientare de grup, în cadrul cărora beneficiarii au dobândit 
informații foarte utile cu privire la modul de întocmire a unei scrisori de intenție și a unui C.V., dar și despre cum se pot 
folosi de competențele transferabile. O altă  parte importantă a acestei activități a constat in organizarea unor ședințe de 
dezvoltare personală, ce au avut drept scop îmbunătățirea capacității de orientare și adaptare a studenților. 
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În cadrul acestor sesiuni, beneficiarii au conștientizat care le sunt propriile nevoi de invățare și dezvoltare profesionala, cum 
să își crească motivația pentru carieră și cum pot să aiba o stimă de sine pozitivă, o stimă de sine cu un nivel ridicat, cum 
să își dobândească/ redobândească respectul de sine, cum să își dezvolte potențialul propriu, cum să își rezolve conflictele 
de natură emoțională. Au fost organizate 5 sedinte de consiliere de grup, la care au participat 22 persoane. 
 
AO:3.4. Activitati suport pentru orientarea si consilierea studentilor: 
A3.4.1. Realizarea unei campanii InfoStud de informare a studentilor cu privire la stagiile de 
practica si cariera- newsletter, anunturi workshopuri cu participarea reprezentantilor angajatorilor 
pentru informare cu privire la specificul domeniului, cerintele posturilor, stagiile de practica etc.; 
In luna februarie a avut loc planificarea, organizarea și desfășurarea primului Workshop din cadrul campaniei InfoStud de 
informare a studenților cu privire la carieră și stagii de practică, cu participarea studenților-membrii ai Grupului-Țintă, a 
cadrelor 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. 
 
Workshop-ul InfoStud s-a desfășurat în Aula Facultății de Inginerie din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-
Jiu, în data de 28.02.2019 , începând cu ora 09:00 și s-a bucurat de o prezență numeroasă – aproximativ 50 de persoane.  
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Deschiderea Workshop-ului 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. 
 
Prezentări ale  proiectului au mai realizat  Doamna Simona-Elena Dumitrașcu, Coordonator Membru2 - Asociația pentru 
Șanse Egale și Domnul conf.univ.dr. Ilie Borcoși, Coordonator Membru 1 – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu 
Jiu. 
 
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 
Ionică Bebe - Viorel – S.C. Centrul de Calcul S.A.  și domnul Mitruț Stanoiu Cazacu – S.C. A.T.Labs S.R.L.  
 
Din rândul studenților Facultății de Stiințe Medicale și Comportamentale, care sunt angajați, a vorbit domnișoara Budică 
Luiza, angajată în domeniul plantelor medicianale, care a prezentat studenților importanța practicii asupra viitoarei cariere, 
luând ca ‚studiu de caz’ propria-i experiență. 
 
Prezenți la workshop au fost din partea agenților economici/ instituțiilor implicate în proiect  DGASPC Gorj  și OMNIASIG 
VIENNA INSURANCE Group – Tg.Jiu. 
 
Participantii la eveniment au primit mape conținând materiale de informare și promovare a proiectului: Invitație, Broșură 
privind etapele stagiului de practică , Ghidul studențiilor practcicanți și au beneficiat de servicii de catering (M2) 
 
A.O.3.4. Activități suport pentru orientarea și consilierea studenților 
A.O.3.4.3. Activități inovatoare pentru pregătirea la cerințele locului de muncă – organizarea de 
ateliere ale carierei prin care specialiști din companii vor familiariza studenții cu specificul 
activității și cerințele specifice posturilor în domeniile studiilor 
 
În cadrul activităților suport pentru orientare și consiliere, au fost implementate atelierele ale carierei – acțiuni inovatoare 
pentru pregătirea la cerințele locului de muncă. Acestea au fost organizate sub forma unor sesiuni interactive de instruire 
pentru dezvoltarea abilităților necesare în cadrul oricărui loc de muncă („softs skills”). De asemenea în urma discuțiilor 
purtate cu studentii beneficiari ai proiectului aceștia au identificat care sunt abilitățile transferabile pe care le dețin, cum le-
au dezvoltat in timp, cum le pot imbunătăți în continuare și cum pot beneficia de acestea în cadrul unui loc de muncă. 
  În luna februarie au fost organizate 2 ateliere ale carierei la care au participat un număr de 10 
persoane. 
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Până în prezent 31 de persoane înscrise în grupul țintă au beneficiat de cel puțin un serviciu în cadrul activității 
A.O.3 Organizarea si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru 150 de studenti in vederea dobandirii 
de competente care raspund necesitatilor pietei muncii. 
 
A.O.4.1 Organizarea studentilor in grupe de practica 
 
Au avut loc întâlniri de lucru între studenții din grupul țintă și tutorii desemnați de firmele partenere de practică în vederea 
repartizării studenților Facultății de Stiințe Medicale și Comportamentale, Specializarea Asistenți de Farmacie, anul III către 
firmele partenere. Fiecare student repratizat în practică a semnat Convenția de practică.  
 
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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