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NEWSLETTER   

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 realizate de la demararea proiectului pana la data de 

31.12.2019 de implementare a proiectului “Practică pentru viitor”, ce acoperă Regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Gorj, 

Municipiul Târgu-Jiu 

 

Proiectul se desfasoară pe o perioadă de 22 de luni, în perioada 26.07.2018-25.07.2020 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. 

 

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: 

Durata de implementare a 
proiectului: 
 

22 de luni, în perioada: 

26.07.2018- 25.07.2020 

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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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. 

De la demararea proiectului până la data de 31.12.2019 au fost selectați în grupul țintă un număr de 137 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 Axifarm S.R.L. si Farmacia Spitalului 

Judetean de Urgenta Tg.Jiu pentru studenții din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale – Specializarea 

Asistenți de Farmacie anul III, Elenfarm S.R.L.,pentru studentii de la Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale – 

Asistenti de Farmacie  anul II, Spitalul Judetean de Urgenta Tg.Jiu si Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu pentru Studentii 

Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, specializarea Moase anul III si Asistenta Medicala Generala, anul III, 

Centrul Judetean de Aparatura Medicala Tg.Jiu pentru studentii de la specializarea Inginerie Medicala, S.C. Grimex S.R.L 

pentru Studentii Facultatii de Inginerie, specializarea Managementul Eneregiei anul II si anul III si Tehnologia Constructiilor 

de Masini anul II si anul III , Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Horticola. Pentru studentii de la specializarile IMAPA anul 

II si IPMI anul III cu tutor desemnat de Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Horticola. 

A fost asigurata distribuirea de afise la locurile de desfasurare a  stagiilor de practica. 

Au fost desemnati tutori de catre partenerii de practica, tutori ce au asigurat realizarea stagiilor de practica, completarea 

caietelor de practica 

 

A.T.3.1 Efectuarea achizitiilor necesare pentru implementarea proiectului 

 

 De la demararea proiectului pana la data de 31.12.2019 au fost realizate achizitiile necesare implementarii 

proiectului, respectivachizitiile necesare dotarii unui laborator practica pentru Partenerul Universitatea Constint Brancsui (10 

laptopuri, 1 kit tabla interactiva), licenta pentru desfasurarea ctivitatii de consiliere -platforma profesionala de consiliere si 

Cognitrom CAS++,achiztii necesare realizarii vizitelor tematice si altor activitati – transport si catering. 

 De asemenea au fost achizitionate pachetele de rechizite pentru studentii din grupul tinta. 

 

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 

     Activitatea de consiliere si orientare profesionala a constat in aplicarea unor chestionare (Fișa de interviu profesional, 

Fișa de evaluare profesională, Chestionarul de interese, Chestionarul de aptitudini, Testul de automotivare), ce a avut drept 

scop evaluarea aptitudinior cognitive, a intereselor si valorilor pentru identificarea traseului social și profesional. S-au 

intocmit fișe de interpretare a rezultatelor (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).  

În cadrul ședințelor de consiliere individuală în scopul autocunoașterii s-a urmarit dobândirea/redobandirea 

respectului de sine pentru studenti; explorarea si dezvoltarea potentialului propriu, rezolvarea conflictelor de natura 

emotionala; consiliere psiho-sociala si profesionala, fiind identificate sistemele de valori, aspectele motivaționale și 

trăsăturile de personalitate ale beneficiarilor. Consilierii au oferit asistență studentilor pentru identificarea abilitatilor, 

intereselor si valorilor, stabilirea obiectivelor profesionale si intelegerea importantei invatarii de-a lungul întregii vieti.   
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De la inceputul proiectului si pana la data de 31.12.2019 104 studenti din 

grupul tinta au paricipat la sedinte de consiliere individuală. 

 

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 cu teme diversificate, ce 

au avut drept scop îmbunătățirea capacității de orientare și adaptare a studenților. 

 

 

Au fost organizate 55 sedinte de consiliere de grup, la care au participat 113 persoane. 

 

A3.4.2. Realizarea de vizite tematice/studiu pentru studenti in companii – realizarea de prezentari ale angajatorilor, 

intelegerea si cunoasterea conditiilor de realizare a activitatilor si stagiilor de practica; 

 

De la demararea proiectului " Practica pentru viitor ", Contract nr.: POCU/90/6.13/6.14/107888 au fost organizate 
si realizate 6 vizite de studiu dupa cum urmeaza  

In 17.06.2019 studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, specializarea Asistenti de Farmacie anul 
III au participat la o vizita de studii la Farmacia GEOFARM S.R.L, FARMACIA 

CENTRALA A SPITALULUI JUDETEAN TG.JIU, Farmacia GALENUS S.R.L, 

Laboratorul Faramaciei ELENFARM S.R.L. 
In 25.07.2019 studentii Facultatii de Stiinte Medicale si Comportamentale, 

specializarea Asistenti de Farmacie anul II au participat la o vizita de studii la  
Farmacia GEOFARM S.R.L, FARMACIA CENTRALA A SPITALULUI JUDETEAN 

TG.JIU, Farmacia GALENUS S.R.L.   

In data de 07.11.2019, studentii de la specializarile kinetoterapie si 
Inginerie Medicala Vizita, au participat la o vizita tematica la CMI Malaescu 

Gheorghe – Tg.Jiu, Spitalul Novaci si Baile Govora. 
In data de 27.11.2019,  studentii de la anul III IMAPA, IV IPMI, III ECTS 

au efectuat o vizita la 4 firme/institutii dupa cum urmeaza Hotel Story, Pensiunea 
Casa Cartianu, Laboratorul Directiei Sanitar Veterinare, Vel Pitar- punct de lucru Tg.Jiu.  

 In data de 12.12.2019 a avut loc  vizita tematica pentru studentii de la specializarea AIA anul III la MARSAT S.A., 

GRIMEX  punct de lucru Tg.Jiu, MG ELECTRIC AUTOMATIONS S.R.L..  
In data de 19.12.2019 a avut loc vizita tematica pentru studentii de la specializarea TCM si Men la MARSAT S.A., 

Mirfo Machine Tools SRL si  UZIMET  Industry Rovinari.  
 

 

A.O.4.3 Realizarea stagiilor de practica si implementarea de instrumente de monitorizare si evaluare a studentilor pe 

perioada derularii stagiilor de practica 

Stagiile de practica s-au desfasurat ca urmare a încheierii cu organizatiile de practica acordurilor de parteneriat, în domeniul 

de studiu/specializarea studentului, în funcție de tematica stabilita astfel încât sa ofere deschidere catre noi obiective si 

posibilitați de aplicare în viitor.  

In perioada de referință au realizat stagiul de practica un număr total de 125 studenți din care 11 studenți de la specializarea 

Asistenti de Farmacie la Axifarm S.R.L. , 2  studenți de la specializarea Asistenti de Farmacie la Farmacia AJU Tg.Jiu, 7 

studenți de la specializarea Kinetoterapie si Motricitate Speciala la Brînzan Ion Cosmin II, 3 studenți de la specializarea TCM 

și 3 studenți de la specializarea Men la GRIMEX S.R.L., 10 studenți de la Inginerie Medicală la Centrul Județean de aparatură 

Medicală, 7 studenți de la specializarea IMAPA si 4 studenți de la IPMI la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Horticola, 21 

de studenți de la Automatică și Informatică Aplicată (anul II si III) si 11 studenti de la CIG la Centrul de Calcul S.A.,11 
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studenți de la specializarea Asistenți de Farmacie la Elenfarm S.R.L., 5 studenți de la specializarea AMG si 2 de la Moase la 

Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu, 2 de la Moase la Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu, 8 studenți de la Informatica 

Economica, 8 studenți de la specializarea Finante Banci, 3 studenți de la ECTS și 7 studenți de la specializarea Management 

la Centrul de Calcul S.A.,  

In cadrul stagiului de practica, practicanții au primit teme conform curriculei si a planului de învațamânt, care au fost 

detaliate în caietul de practica pentru a dobândi de cât mai multe competențe.  

Monitorizarea activitaților studenților s-a realizat în permanența de catre tutori si responsabilii de practica si periodic de 

responsabilul tutori la locul de desfasurare a practicii. 

 

S-au distribuit studentilor participanti la stagii de practica pachete de rechizite La finalul stagiului de practica tutorii din cadrul 

firmelor partenere au realizat evaluarea întregii activitați efectuate de fiecare student. 

 

A.O.4.4 Organizarea de concursuri profesionale cu premii pentru cele mai bune performante obtinute de 

studenti in cadrul stagiilor de practica 

In cadrul acsestei activitati s-a elaborat Procedura de organizare a concursurilor 

si a fost realizat un concurs profesional cu premii. 

S-au propus 11 studenti pentru acordare premii. 

 

 

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 

 

 
 

 
 

http://ppv.centruldecalcul.ro/
mailto:sediu@centruldecalcul.ro
mailto:univ@utgjiu.ro
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