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NEWSLETTER         se aproba, 
Proiect: „PRACTICĂ PENTRU VIITOR” –contract POCU/90/6.13/6.14/107888  Manager de proiect, 
            Ionica Dragos-Viorel 
 

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 in perioada 01.01.2020-01.03.2020 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). 
 
  

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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Acțiuni majore: 
A.O1.1. Organizarea si desfasurarea de campaniei de informare si constientizare cu privire la oportunitatile 
oferite prin proiect si de piata muncii, in conditii de echitate si nediscriminare, în vederea facilitarii tranzitiei 
de la educatie la piata muncii, respectiv pentru recrutarea grupului tinta 
În luna ianuarie 2020 s-au desfășurat 3 sesiuni de informare a studenților, fiind informate 10 persoane. 
În luna februarie 2020 s-au desfășurat 3 sesiuni de informare a studenților, fiind informate 31 persoane. 
 
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. 
În luna ianuarie 2020 au fost selectați 5 studenți – masteranzi în grupul țintă, numai bărbați (3 din mediul rural și 2 din 
mediul urban). 
În luna februarie 2020 au fost selectați 13 studenți – masteranzi în grupul țintă, dintre care 10 femei (4 din mediul rural și 
6 din mediul urban) și 3 bărbați (1 din mediul rural și 3 din mediul urban).    
 
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. 
In perioada 01.01.2020-28.02.2020 s-au transmis un numar de 5 invitatii agentilor economici pentru a participa la activitatile 
proiectului, s-au semnat 5 acorduri de parteneriat de principiu cu entitatile interesate prin acestia au stabilit activitatile in 
care se vor implica in cadrul proiectului. 
S-a monitorizat permanent relatiile cu agentii economici identificati si care si-au exprimat disponibilitatea de a se implica in 
proiect.Au fost desemnati tutori de catre partenerii de practica pentru masteranzii de la Facultatea de Inginerie si pentru 
masteranzii de la Facultatea de Stiinte Economice, tutori ce au asigurat /asigura realizarea stagiilor de practica, completarea 
caietelor de practica. S-a S-a realizat stabilirea de legaturi directe intre masteranzii de la Facultatea de Inginerie specializarile 
Conducerea Automata a Proceselor Industriale si Tehnologii Avansate de Producere a Energiei si tutorele de practica 
desemnat de partenrul de practica – Grimex S.R.L.si intre masteranzii de la Facultatea de Stiinte Economice specializarile 
Antreprenoriat si Administrarea Afacerilor, Banci si Asigurari, Control, Audit si expertiza financiar bancara si Managementul 
Dezvoltarii Afacerilor si tutorele de practica desemnat de Centrul de Calcul S.A.,. 
S-au stabilit legaturi directe intre tutorii de practica si Coordonatorul Partener UCB, responsabilii de practica. 
A fost monitorizata relatia cu partenerii de practica pe perioada derularii stagiului de practica.Au fost incheiate 2 
Angajamente de numire a tutorilor de practica . Au fost aplicate potentialilor angajatori 7 chestionare . 
 
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).  
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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, ntereselor si valorilor, stabilirea 
obiectivelor profesionale si intelegerea importantei invatarii de-a lungul întregii vieti.   
In primele 2 luni ale anului 2020 16 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 2 sedinte de consiliere de grup, la care au participat 6 persoane si 10 ateliere de dezvoltare 
persoanala/activitati inovatoare de dezvoltare a carierei la care au participat 38 studenti. 
 
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; 

In data de 29.01.20202, in intervalul orar 0800-1200 a fost programata  vizita tematica pentru studentii de 
la specializarea Autonatica si Informatica aplicata anul IV si masteranzii Facultatii de Ingienere specializarea 
TAPE si CAPI. Vizita, la care au participat 16 studenti, s-a realizat la Mirfo S.A.. MG Electric Automations si 
MARSAT S.A. Studentii au fost insotiti de experti implicati in proiect, au completat chestionare de feed beak. 

In data de 21.02.2020, in intervalul orar 0800-1200 11 studenti de la specializarea Contabilitate si 
Informatica de Gestiune au efectuat o vizita la 3 firme al caror obiect de activitate este contabilitatea dupa cum 
urmeaza CXA Expert Cont S.R.L., MIVASCONT S,R..L. si Initial Cont S.R.L.. Printre obiectivele acestei vizite  
au fost ințelegerea condițiilor de desfășurare a activității în cadrul unitatilor de vizita (a profilului angajaților), 
interacțiunea și comunicarea în mod direct cu personalul implicat în procesul de instruire practica, aflarea 
oportunităților viitoare de angajare, Circuitul informaţiilor contabile. Reglementări şi practici specifice în 
domeniul contabilităţii; de la tranzacţii, la cicluri de operaţii, de la operaţii la documente; Registrele contabile şi 
tehnica de înregistrare; Arhitectura informaţiilor şi prelucrarea detaliilor. Codificarea şi simbolizarea, tipizarea 
documentelor, situaţiile şi foile de lucru, modele, reguli şi restricţii întâlnite în practică, compilarea, prelucrare şi 
arhivarea datelor; Elaborarea documentelor specifice contabilităţiim Utilizarea de aplicaţii software şi  tehnologii 
digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice contabilităţii şi informaticii de gestiune, în general, şi pentru 
proiectarea asistată a produselor în particular.  Studentii au fost insotiti de experti implicati in proiect si au 
completat chestionare de feed beak. 
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A.O.4.1. Organizarea studentilor in grupe de practicaÎn luna ianuarie 
2020, au fost repartizați 5 masteranzi de la Facultatea de Inginerie să 
desfășoare un stagiu de practică la firma GRIMEX din Târgu – Jiu. 

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

In perioada 27.01.2020 – 14.02.2020 a fost desfasurata 
practica pentru masteranzii de la Facultatea de Inginerie la GRIMEX 
S.R.L. sub indrumarea tutorelui nominalizat de acest partener de 
practica. Stagiul de practica s-a desfasurat ca urmare a încheierii cu 
partenerul de practica a acordului de parteneriat. 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. 

La locul de desfasurare a stagiului de practica au fost postate 
afise publicitare ale proiectului, material publicitare transmise de 
expertii relatii parteneriat mediu de afaceri. 

 
 

 
A.O.4.4 Organizarea de concursuri profesionale cu premii pentru cele mai bune performante obtinute de 
studenti in cadrul stagiilor de practica 

În luna ianuarie 2020, s-a realizat evaluarea studentilor din anul III M, FB, IE, pentru premiere. 
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 
 



� ������������martie 2020 

 

CENTRUL DE CALCUL SA   
Targu Jiu – Str.Tudor Vladimirescu 17, Tel.:0253-214.767, Fax: 0253-213.409,  E-mail:sediu@centruldecalcul.ro 

5 
 

 
 
 

 


