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“PRIN PRACTICĂ AI VIITOR” - contract POSDRU/161/2.1/G/141251 

Proiect Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

„Investeşte în OAMENI” 

 
 

ANALIZA  PRIVIND 
activitatile si evenimentele desfasurate in cadrul proiectului „Prin 

practica ai viitor”, ID-141251 (la 12 luni) 
 

În contextul economic actual, provocările economice și sociale cu care se confruntă România 
impun mediului academic o necesitate importantă, și anume pregătirea absolvenţilor capabili să 
se integreze rapid pe piaţa muncii, dar şi mediului economic, care are nevoie de specialişti 
capabili de mobilitate şi adaptare continuă la schimbare. În acest context s-a născut ideea 
proiectului „Prin practica ai viitor”, ca un răspuns la necesitatea de formare și îmbunătățire a 
aptitudinilor studenților înmatriculați la universitățile tehnice, și implicit cerințelor reale ale 
pieței muncii. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe 
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major De Intervenţie 2.1 - „Tranziția de la școală la 
viața activă”. 
 
Activitățile și evenimentele planificate au vizat atingerea obiectivelor specifice ale proiectului, și 
anume informarea privind oportunitățile de alegere a unei cariere profesionale pentru 400 de 
persoane, consilierea si orientarea profesionala a 400 de persoane in vederea alegerii traseului 
profesional adecvat, organizarea a 8 vizite de studiu în vederea susținerii  activității de consiliere 
profesională pentru 200 de persoane și facilitarea tranziției de la scoală la viața activă, prin 
organizarea de stagii de pregătire practică pentru 400 de persoane. 
 
Proiectul a respectat principiul dezvoltarii durabile pentru ca prin activitatile de consiliere 
profesionala, stagiile de practica, grupul tinta dobandeste cunostinte si competente care ii vor 
permite o integrarea mai usoara pe piata muncii. Comunicarea cu subcontractorii si partenerii se 
face prin e-mail, cu exceptia situatiilor care cer in mod special alt mod de comunicare/ 
interactiune. 
 
Membrii echipei de management au participat la intalniri cu entitatile subcontractate si au fost 
informati in egala masura asupra activitatilor realizate. S-a facut informarea asupra schimbarilor 
aparute sau a masurilor corective aplicate in activitatile si in implementarea proiectului. Una din 
responsabilitatile echipei de management este monitorizarea pe tot parcursul proiectului a 
respectarii principiului egalitatii de sanse, nediscriminarii si a incluziunii sociale, prin participarea 
a cel putin unui membru din echipa de management/implementare a proiectului la activitatile 
care se realizeaza, prin verificarea atenta a tuturor materialelor create si a distribuirii lor. La 
randul lor, furnizorii au fost informati ca trebuie sa respecte principiul egalitatii de sanse si non-
discriminarii pe tot parcursul contractului. In acest sens nici un participant nu a fost privilegiat, 
privat de nici un drept sau de desfasurarea unor activitati . 
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Grupul tinta este sprijinit in deciziile cu privire la propria cariera, si invata cum sa aplice normele 
pentru protectia mediului, reducerea consumului energetic, astfel incat sa poata beneficia de o 
calitate mai buna a vietii, atat pentru prezent cat si pentru generatiile viitoare.  
Dezvoltarea TIC in randul grupului tinta are ca scop sprijinirea tranzitiei la viata activa, intr-o 
societate tehnologizata in care toate activitatile au la baza TIC. Grupul tinta este incurajat in 
vederea folosirii TIC, atat prin sesiuni de consiliere, orientare profesionala, prin campaniile de, 
cat si prin stagiile de practica. In aceste activitati se folosesc mijloace inovative, tehnologie 
moderna, care capteaza atentia grupului tinta si dinamizeaza activitatile. Pentru incurajarea 
folosirii internetului si a calculatorului, pe site-urile partenerilor sunt afisate activitatile 
proiectului si noutatile.  

 
Calendarul de raportare in cadrul proiectului,pana in prezent s-a desfasurat dupa cum urmeaza: 
 

 raportul tehnico-financiar nr.1, aferent primei cereri de rambursare - data transmiterii 
26.06.2014; 

 raportul tehnico-financiar nr.2, aferent celei de a doua cereri de rambursare - data 
transmiterii 08.09.2014; 

 raportul tehnico-financiar nr.3, aferent celei de a treia cereri de rambursare - data 
transmiterii 05.12.2014;  

 raportul tehnico-financiar nr.4, aferent celei de a patra cereri de rambursare - data 
transmiterii 09.03.201; 

 raportul tehnico-financiar nr.5, aferent cererii de plata nr.1 - data transmiterii 19.03.2015, 
pentru care urmeaza s-a depus cererea de rambursare nr.5; 

 raportul tehnico-financiar nr.6, aferent cererii de plata nr.2 – data transmiterii 
09.04.2015; 

 raportul tehnico-financiar nr.7 aferent celei de-a sasea cereri de rambursare - data 
transmiterii 06.05.2015. 

 
În perioada aprilie 2014 –  mai 2015, activitățile și evenimentele planificate în cadrul proiectului 
au fost desfasurate după cum urmează: 
 

 Managerul de proiect a urmarit intreaga activitate a tuturor membrilor echipei si a fost 
consultat in toate deciziile luate; 

 Managerul de proiect a mentinut legatura constanta cu Coordonatorii parteneri si ceilalti 
membrii ai echipei de management; 

 Managerul de proiect si Coordonatorii parteneri sunt in permanenta in contact cu toti 
membrii echipei de proiect si sunt la curent cu tot ceea ce se intampla, avizeaza toate 
actiunile care au loc si intervin, atunci cand este cazul; 

 Membrii echipei de management urmaresc cu atentie instrumentele de management 
create, iar deciziile sunt luate la nivel de management si astfel; 

 Managerul de proiect impreuna cu Coordonatorii parteneri s-au asigurat de pregatirea si 
depunerea tuturor documentelor necesare; 

 A fost asigurat managementul financiar general al proiectului; 
 Au fost auditate cheltuielile in vederea pregatirii cererilor  de rambursare; 
 Au fost pregatite documentatiile achizitiilor pentru servicii de publicitate; servicii de 

auditare financiara si servicii de expertiza contabila; 
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 A fost realizat anuntul de prezentare a proiectului si a fost postat pe site-ul beneficiarului 

si a partenerilor: 
     -(http://apromeca.ro/index.php/proiect-posdru-141251) 

                   -(http://www.incdmtm.ro/proiecte.php?proiectID=70)  
                   -(http://me.mecatronica.pub.ro/index.php/proiect-posdru-141251) 

 A fost realizat anuntul de presa de deschidere a proiectului si a fost postat in ziarul 
Adevarul in data de 27 mai 2014; 

 A fost postat pe paginina web a APTROMECA (http://apromeca.ro/index.php/proiect-
posdru-141251), anunţul referitor la conferinţa de presă din data de 29.05.2014. 

 A fost postat la secţiunea Ştiri a paginii web a Facultăţii de Inginerie Mecanică şi 
Mecatronică (http://www.mecanica.pub.ro/index.php/stiri) un anunţ referitor la 
conferinţa de presă din data de 29.05.2014. 

 A fost organizata si s-a desfasurat prima Conferinta de lansare a proiectului in data de 29 
mai 2014 in cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, sala CD 006; roll-upurile au fost 
afisate in sala de conferinta si la intrarea acesteia, iar afisele au fost postate atat la locatia 
conferintei cat si la intrarea in cladirea CD006. 

 A fost conceput şi elaborat afişul de invitaţie la conferinţa de presă organizată la sediul 
UPB-FIMM pe data de 29.05.2014, cu ocazia lansării proiectului. Afişul a fost lipit în locuri 
vizibile în incinta Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti; au fost asigurate resursele 
audio-video necesare; s-a ţinut permanent legătura cu firma care s-a ocupat de 
organizarea evenimentului. 

 A fost elaborat materialul publicitar de prezentare a fiecarui partener, material destinat 
mapei de prezentare a proiectului. Acestea au fost înmânate participanţilor la conferinţa 
organizată în data de 29.05.2014.  

 Echipele tuturor partenerilor au participat la conferinţa de presă organizată la sediul 
Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, 
amfiteatrul CD006 în data de 29.05.2014. La conferinţă au luat parte jurnalişti, 
reprezentanţi ai conducerii facultăţii, reprezentanţi ai partenerilor în proiect, 
reprezentanţi ai mediului industrial, cadre didactice şi studenţi. Informatii cu privire la 
proiect au fost publicate si in Jurnalul National, ca urmare a participarii la conferinta unui 
jurnalist din partea cotidianului. 

 A fost elaborată prezentarea PPT intitulată „Oportunităţi oferite studenţilor prin 
intermediul proiectului POSDRU 141251 – Prin practică ai viitor”. Această prezentare este 
destinată în principal studenţilor Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi a fost utilizată 
în cadrul şedinţelor de prezentare a proiectului şi înscriere în grupul ţintă desfăşurate în 
luna mai 2014. 

 Au fost create materialele publicitare ale proiectului: 4 rollup bannere, 40 afise, 4000 de 
mape, 4000 de pixuri, 4000 de brosuri, 4000 de pliante.  

 S-a finalizat achizitia de proiectare a site-ului proiectului, a fost realizat website-ul 
proiectului www.prinpracticaaiviitor.ro  a fost trimis la avizare catre CNDIPT OIPOSDRU 
si avizat. Website-ul respecta elementele de identitate vizuala speccifice, fapt confirmat si 
de avizul CNDIPT OIPOSDRU 

 A fost organizat si desfasurat primul Seminar de informare a proiectului in data de 17 
octombrie 2014  in AULA MAGNA a „Fundatiei Lumina, Institutii de invatamant” 
(Universitatea Europei de Sud-Est Lumina). 

 La acest seminar au luat parte atât coordonatori cat si membrii echipelor de 
implementare din partea tuturor partenerilor implicaţi în proiect, cât şi studenţi şi 
reprezentanţi ai agenţilor economici cu activitate în domeniile vizate de proiect.  

http://apromeca.ro/index.php/proiect-posdru-141251
http://me.mecatronica.pub.ro/index.php/proiect-posdru-141251
http://apromeca.ro/index.php/proiect-posdru-141251
http://apromeca.ro/index.php/proiect-posdru-141251
http://www.mecanica.pub.ro/index.php/stiri
http://www.prinpracticaaiviitor.ro/
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 În vederea organizării şi desfăşurării acestui eveniment, au fost elaborate si prezentate 
urmatoarele materiale: 

1. „Prezentarea stadiului de implementare a proiectului „Prin practica ai viitor”, 
contract POSDRU/161/2.1/G/141251, Prof. univ. dr. ing. Gh. GHEORGHE- Manager 
de Proiect 
2. „Colocviul – corolar al activitatii de practica desfasurata”, autori: mat. Constantin 
Victor DUNCA- Responsabil stagii de practica, sing. Irina ENE- Asistent proiect 
3. „Concursul studenţesc de creativitate şi inovare, editia 1_2014”, autori: ing. Aurel 
ZAPCIU- Responsabil concursuri, ing. Marian VOCUREK - Asistent proiect 
4. „Angajabilitatea – obiectiv al reformei educaţiei în Uniunea Europeană”, autori: 
Prof. univ. dr. ing. Constantin NITU- Responsabil promovare si informare, Georgeta 
Udrea - Asistent proiect 
5. „Importanta imbunatatirii insertiei pe piata muncii si Insertia si integrarea mai  
facila a studentilor pe piata muncii”, autor prof.dr.ing. Georgeta Ionaşcu- 
Responsabil stagii de practica 
6. „Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata active”, autor Conf. univ. dr. ing. Lucian 
Stefanita GRIGORE- Coordonator partener  
7. „Stadiu de implementare al proiectului – contactele cu societatile comerciale 
privind desfasurarea activitatii de practica”, autori: Lector univ.dr.comp.science 
Alexandru-George CIOACĂ- Asistent proiect, Conf. univ. dr. ing. Lucian Stefanita 
GRIGORE - Coordonator partener                           

 La eveniment au luat parte şi un număr de studenţi ai Universităţii POLITEHNICA din 
Bucureşti, care au luat cuvântul şi şi-au prezentat propriile experienţe legate de 
participarea la proiect.  

 Au rezultat concluzii importante în legătură cu desfăşurarea stagiilor viitoare de practică 
şi îndeplinirea obiectivului general al proiectului, de 400 studenţi din regiunea Bucureşti 
Ilfov, într-o perioadă de 18 luni. 

 In cadrul seminarului au fost distribuite materiale publicitare: mape, pliante, brosuri, 
pixuri si au fost utilizate afise si roll-upuri. Toate  materialele prezentate au fost incluse în 
Mapa oferită fiecărui participant la evenimentul din data de 17 octombrie 2014. 

 In urma seminarului desfasurat in cadrul proiectului ,, Prin practica ai viitor’’, a fost 
publicat articolul ,,Contribuție importantă la dezvoltarea aptitudinilor studenților și 
îmbunătățirea inserției pe piața muncii in domeniile ingineriei avansate’’. Articolul a 
aparut in luna noiembrie, sub semnatura doamnei Octavia Caruntu in Revista Română de 
Mecanică Fină, Optică și Mecatronică, Editura CEFIN 

 A fost elaborat regulamentul pentru Concursul Studenţesc de Creativitate şi Inovare 
organizat ȋn cadrul proiectului POSDRU ID 141251, „Prin practică, ai viitor”. Acest 
document reglementează atât organizarea concursului, cât şi desfăşurarea efectivă a 
probei (elaborarea şi susţinerea publică a proiectului tehnic pentru un nou produs sau o 
nouă tehnologie).A fost elaborat setul de documente de lucru necesare pentru derularea 
Concursului Studenţesc de Creativitate şi Inovare organizat ȋn cadrul proiectului POSDRU 
ID 141251, „Prin practică, ai viitor”. Au fost întocmite anunţul de desfăşurare a 
concursului, lista preliminară de lucrări, tabelul cu studenţi înscrişi, formularul de calcul al 
punctajului. Au fost verificate fişele de înscriere depuse de echipele de studenţi doritori 
să participe din punct de vedere al conformităţii temelor abordate cu regulamentul 
concursului, au fost nominalizate comisia de primire şi selecţie a lucrărilor şi comisia de 
evaluare a lucrărilor. Din totalul de 14 lucrări înscrise iniţial, au fost depuse la 
secretariatul departamentului 11 lucrări participante la concurs şi o lucrare în afara 
concursului. Pentru toate lucrările participante, comisia a verificat conformitatea 
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dosarelor de înscriere, precum și apartenența la grupul țintă a proiectului „Prin practică ai 
viitor” – ID 141251 a studenților ce s-au înscris la concurs. S-a verificat ca lucrările depuse 
să respecte condițiile de formă și conținut impuse prin regulamentul concursului. 
Totodată au fost analizate și condițiile ce trebuie puse la dispoziția concurenților pentru o 
bună desfășurare a prezentării realizărilor practice în etapa de funcționare (alimentare cu 
energie, spațiul necesar expunerii realizărilor practice, respectarea normelor de protecție 
a muncii și a celor de securitate).  

 În data de 8-9 ianuarie 2015 a avut loc prima ediţie a Concursului Studenţesc de 
Creativitate şi Inovare organizat ȋn cadrul proiectului POSDRU ID 141251, „Prin practică, 
ai viitor”. În urma prezentării şi susţinerii lucrărilor, au fost acordate premiile I, II, si III şi 
cinci menţiuni. La concurs au participat echipe de studenţi de la Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti şi de la Universitatea Europei de Sud-Est Lumina. 

 A fost organizat si s-a desfasurat cel de-al doilea Seminar de informare a proiectului in 
data de 27 februarie 2015, in sala CD001 a Universitatii Politehnice din   Bucuresti, 
incepand cu ora 9:30.  

 La seminar au luat parte atât coordonatorii şi membrii echipelor de implementare din 
partea tuturor partenerilor implicaţi în proiect, cât şi studenţi şi reprezentanţi ai agenţilor 
economici cu activitate în domeniile vizate de proiect.  

 În vederea organizării şi desfăşurării acestui eveniment, au fost elaborate si prezentate 
urmatoarele materiale: 

1. „Prezentarea stadiului de implementare a proiectului „Prin practica ai viitor”, 
contract POSDRU/161/2.1/G/141251, Prof. univ. dr. ing. Gh. GHEORGHE- Manager 
de Proiect 
2. „Stadiul de practica - realizari si perspective”, autori: mat.Victor Constantin DUNCA - 
Responsabil stagii de practica ,ing.Sorin Iulian Munteanu - Responsabil stagii de 
practica 
3. „Rolul instituţiei de învăţământ superior în tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, autor 

Prof. univ. dr. ing. Constantin NITU- Responsabil promovare si informare 
4. „Educaţie de calitate pentru piaţa muncii”, autori: prof.dr.ing. Georgeta Ionaşcu- 
Responsabil stagii de practica, Georgeta Udrea-Asistent proiect 
5. „O importantă realizare a studenţilor şi a echipei de implementare a proiectului la ediţia 

I-a a concursului studenţesc de creativitate şi invovare, autori:  ing. Aurel ZAPCIU- 
Responsabil concursuri, Georgeta Udrea- Asistent proiect si Cartal Laurentiu-
Responsabil editare materiale 
 6. „Transgresiunea frontierelor dintre învățământ și industrie”, autor prof.univ.dr.ing. 

Ticusor CIOBOTARU- Responsabil stagii de practica  
                         7. -„Beneficiile activitatilor multidisciplinare asupra dezvoltarii profesionale a  

     studentilor” ,autor  Conf. univ. dr. ing. Lucian Stefanita GRIGORE – Coordonator 
     partener.                                  

 In cadrul seminarului au fost distribuite materiale publicitare: mape, pliante, brosuri, 
pixuri si au fost utilizate afise si roll-upuri. 

 In perioada 6-8 aprilie 2015 ,a fost organizată o amplă acţiune de promovare a 
proiectului, în cadrul manifestării POLIFEST – P2. În cadrul acestei campanii, un număr de 
289 de vizitatori ai standului Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică din holul 
Rectoratului, în general elevi şi cadre didactice însoţitoare, au primit mape cu materiale 
informative şi publicitare referitoare la proiectul POSDRU 141251. 
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 Pe site-ul partenerului P2 – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
(http://me.mecatronica.pub.ro/index.php/proiect-posdru-141251) a fost postat anunţul 
referitor la organizarea şi derularea celei dea doua ediţii a concursului studenţesc de 
creativitate şi inovare, 4-6 mai 2015, organizat în cadrul proiectului. De asemenea, au 
fost postate programul manifestării, regulamentul de participare, modelul de raport şi 
fişa de înscriere. 

 În perioada 1-30 aprilie a avut loc înscrierea echipelor participante. Participanţii au 
transmis intenţia de înscriere pe mail, către Asistentul de proiect al partenerului P2. În 
total s-au înscris 9 echipe de studenţi: 8 de la partenerul P2 – Universitatea POLITEHNICA 
din Bucureşti şi 1 de la partenerul P3 – Universitatea Europei de Sud-Est Lumina 

 A fost elaborat de catre P2 bannerul de promovare a celei de-a doua ediţii a concursului 
studenţesc de creativitate şi inovare adresat studenţilor înscrişi în grupul ţintă al 
proiectului 141251. Bannerul a fost afișat într-un loc vizibil în incinta Departamentului de 
Mecatronică şi Mecanică de Precizie, contribuind la popularizarea concursului şi la 
informarea tuturor studenţilor interesaţi. 

 Campania de informare a fost realizata in totalitate la P2, iar la P3 – campania este in 
curs de desfasurare. In cadrul acestei activitati au fost distribuite in randul studentilor 
recrutati ca si grup tinta in cadrul proiectului, materiale de informare si publicitate: pliant, 
brosura, mapa, pix. Tot ca parte a acestei subactivitati, au fost postate afisele realizate in 
cadrul achizitiei de materiale publicitare la sediul partenerului 2, in locuri cu vizibilitate 
(intrari, aviziere, etc). Impreuna cu materialele de informare si publicitate s-au distribuit si 
materiale legate de activitatea de consiliere profesionala. Aceste materiale publicitare au 
fost distribuite si prezentate in cadrul unor sedintelor de prezentare a activitatii de 
orientare si consiliere profesionala.  

  Au fost elaborate materialele de prezentare a strategiei pentru activitatea de orientare şi 
consiliere profesională, completate cu informaţii explicative; au fost redactate materiale 
despre: scrisoarea de intenţie, exemple de scrisori de intenţie, interviu şi analiza pieţei 
muncii, materiale introductive despre consiliere şi orientare profesională; a fost realizată 
prezentarea în format PPT a strategiei pentru activitatea de orientare şi consiliere 
profesională 

 Una dintre activităţile importante de orientare şi consiliere profesională, este efectuarea 
de vizite de studiu ce au rolul de a permite studenţilor să cunoască condiţiile de 
desfăşurare a diferitelor posturi din unităţile industriale şi cerinţele specifice acestor 
posturi. Totodată studenţii iau legătura în aceste vizite cu viitori angajatori.  

 În cadrul fiecărei şedinţe a fost realizată prezentarea activităţii de consiliere şi orientare 
profesională (rezultatele dorite, activităţile considerate necesare pentru atingerea 
obiectivelor, responsabilităţile asumate de membrii echipei, activităţile care vor fi 
desfăşurate cu participarea studenţilor, gradul de implicare aşteptat din partea acestora, 
interacţiunea cu angajatorii şi piata muncii). Au fost indicate materialele ce vor fi 
transmise studenţilor şi a fost descris modul în care se doreşte susţinerea activităţii de 
consiliere printr-un instrument IT, urmând ca descrierea detaliată a acestuia să se 
realizeze după definitivarea lui.  

 De asemenea, echipa de consilieri a partenerului P2 - Universitatea POLITEHNICA din 
Bucureşti a continuat activitatea de consiliere individuală privind orientarea profesională. 
Au fost susţinute în continuare şedinţe de consiliere în grup 

 In prezent grupul tinta se ridica la 504 studenti provenind de la UPB si Universitatea 
Lumina 

 Studenţii  care fac parte din grupul ţintă al proiectului au participat la o serie de vizite de 
studiu 
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 Responsabilul IT a lucrat la modulul de management al utilizatorilor din cadrul 

instrumentului IT, precum şi la publicarea materialelor de consiliere. Au fost introduși 
utilizatorii care vor asigura activitatea de consiliere. Au fost analizate modurile de 
implementare a chestionarelor de consiliere şi modul de raportare a activității 
utilizatorilor. Au fost analizate modurile de afişare a materialelor suport pentru 
activitatea de consiliere. 

 In cadrul activitatii stagii de practica au fost încheiate acorduri de parteneriat pentru 
bune practici şi schimb de experienţă privind practica studenţilor cu următorii agenţi 
economici 

 Au fost completate convenţii de practică pentru studenții anilor I, II și III si portofoliile 
aferente pentru studenți.  

 Au fost distribuite caietele de practică şi materiale de informare. 
 Partenerul P2-Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a încheiat acorduri de parteneriat 

pentru practica studenţilor. Aceste acorduri reglementează modul în care sunt organizate 
și desfășurate stagiile de practică la diferiţii agenţi economici ce se vor implica în 
pregătirea practică a studenţilor. 

 În vederea derulării stagiilor de pregătire practică, a continuat completarea de convenții 
de practică pentru studenții anilor I, II și III din grupul ţintă al partenerului P2 – 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Astfel, activitatea de completare a convențiilor 
de practică a fost finalizată pentru partenerul P2, fiind completate 327 de convenții 
pentru anul 2015 și 91 de convenții pentru anul 2014 (numărul total de convenții 
încheiate de partenerul P2 fiind 418). 
 

 În tabelul de mai jos este prezentat gradul de realizare a indicatorilor prevăzuți prin 
proiect: 
 
                  SITUATIA INDICATORILOR INDEPLINITI PANA IN PREZENT/INDICATORII ASUMAT 

Perioada: aprilie 2014 - mai2015 

Activităţi Rezultate 
planificate 

Rezultate 
atinse 

Procent de 
realizare 

Stadiul actual de 
implementare a 

proiectului 

Activitatea 1. Managementul general al proiectului 

Activitatea 1.1 Coordonarea si 
monitorizarea activitatilor 
proiectului 

Nr. de intalniri 
lunare realizate: 18 

Nr. de intalniri 
lunare 
realizate: 12 

67 % In curs de realizare 

Activitatea 1.2 Gestionarea 
proiectului din punct de vedere 
financiar 

Nr.de instrumente 
de control 
realizate: 3 

Nr.de 
instrumente de 
control 
realizate: 3 

100% Realizat 

Activitatea 1.3 Auditarea 
proiectului 

nr de audituri 
realizate: 6 

nr de audituri 
realizate: 6 

100 La fiecare cerere 
de rambursare se 
realizeaza audit 
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Activitatea 2 Achizitii de bunuri si servicii 

Activitatea 2.1 Organizarea si 
desfasurarea activitatilor de 
achizitie de servicii nr. minim de 

contracte incheiate: 
2 

nr minim de 
contracte 
incheiate: 3 

 100% Realizat 
Activitatea 2.2 Organizarea si 
desfasurarea activitatilor de 
achizitie de bunuri 

nr minim de 
contracte 
incheiate: 1 

Activitatea 3 Promovarea proiectului finantat prin FSE 

Activitatea 3.1 Publicarea de 
prezentari pe site-urile 
solicitantului si a partenerilor 
la inceputul, mijlocul si 
sfarsitul proiectului 

Numarul de 
prezentari pe site-
urile solicitantului si 
a partenerilor: 12; 

Numarul de 
prezentari pe site-
urile solicitantului 
si a ale 
partenerilor: 8; 

67% In curs de realizare 

Activitatea 3.2 Publicarea de 
anunturi de presa la inceputul 
si sfarsitul proiectului 

Numarul de anunturi 
de presa publicate: 2 

Numarul de 
anunturi de presa 
publicate: 1 

50% In curs de realizare 

Activitatea 3.3 Realiz a 2 
conferinte de presa si a 4 
seminarii de informare 

Numarul de 
conferinte de presa 
realizate: 2;  
 
Numarul de 
seminarii realizate:4;  

Numarul de 
conferinte de 
presa realizate: 1;  
 
Numarul de 
seminarii 
realizate: 2;  

50% 

 

 

50% 

In curs de realizare 

Activitatea 3.4 Realiz de 
materiale publicitare 

Numarul de 
materiale publicitare 
realizate: 16044 

Numarul de 
materiale 
publicitare 
realizate: 16044 

100% Realizat 

Activitatea 3.5 Realiz site-ului 
proiectului. 

Numarul de site-uri 
create: 1 

Numarul de site-
uri create: 1 

100% Realizat 

Activitatea 4. Derularea de activitati de consiliere si orientare profesionala 

Activitatea 4.1 Recrutarea si 
mentinerea grupului tinta  

Nr de persoane 
selectate: 400 

Nr de persoane 
selectate: 504 

100 % Realizat 

Activitatea 4.2 Elaborarea de 
materiale  

Nr de materiale 
suport distribuite: 
800;  

Nr de materiale 
suport 
distribuite: 
1008 

100 % Realizat 

Activitatea 4.3 Realiz de 
campanii de informare  

Nr campanii de 
informare realizate: 
2; 

Nr campanii de 
informare 
realizate: 2 

100% Realizat 
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Activitatea 4.4 Organizarea si 
derularea de sesiuni de 
informare si consiliere 
profesionala 

Nr de sesiuni de 
informare si 
consiliere 
individuale: 400 

 

Nr de sesiuni de 
informare si 
consiliere in grup: 25 

Nr de sesiuni 
de informare si 
consiliere 
individuale: 
420 

Nr de sesiuni 
de informare si 
consiliere in 
grup: 52 

100% 

 

 

 

100% 

Realizat 

 

 

 

Realizat 

Activitatea 4.5 Organizarea de 
vizite de studiu 

Nr de vizite de studiu 
realizate: 8 

Nr de vizite de 
studiu 
realizate: 9 

100 % Realizat 

Activitatea 4.6 Crearea unui 
instrument IT suport 

Nr de instrumente IT 
create: 1 

 

Nr de 
instrumente IT 
create: 1 

100% Realizat 

Activitatea 5. Derularea de stagii de pregatire practica 

Activitatea 5.1 Organizarea 
stagiilor de pregatire practica 

Numarul de 
conventii de practica 
incheiate: 400  

Numarul de 
conventii de 
practica 
incheiate: 454 

100 % Realizat 

Activitatea 5.2 Elaborarea si 
distribuirea materialelor 
suport 

Numarul de 
materiale suport 
distribuite: 800 

Numarul de 
materiale 
suport 
distribuite: 
1300 

100% Realizat 

Activitatea 5.3 Derularea 
stagiilor de pregatire practica 

Numarul de 
persoane asistate 
(studenti) in tranzitia 
de la scoala la viata 
activa: 400 

Numarul de 
persoane 
asistate 
(studenti) in 
tranzitia de la 
scoala la viata 
activa: 418 

100 % Realizat 

Activitatea 5.4 Planificarea, 
organizarea si desfasurarea 
concursurilor 

Numarul de 
concursuri 
organizate si 
realizate: 2 

Numarul de 
concursuri 
organizate si 
realizate: 2 

100% Realizat 

Activitatea 5.5 Organizarea si 
derularea de schimburi de 
experienta si bune practici 

Numarul 
parteneriatelor 
incheiate pentru 
schimb de 
experienta si bune 
practici tranzitia de 
la scoala la viata 
activa: 8  

 

Numarul 
parteneriatelor 
incheiate 
pentru schimb 
de experienta 
si bune practici 
tranzitia de la 
scoala la viata 
activa: 54 

100  % Realizat 
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La sfârșitul perioadei de implementare, grupul țintă va beneficia de o serie de 
avantaje, precum cunoașterea pieței muncii, asimilarea de cunoștințe reale cu 
privire la cerințele pieței muncii prin corelarea cunoștințelor teoretice cu cele 
practice, realizarea unei sinergii între aptitudinile individuale, educația teoretica și 
cea practică, facilitarea inserției profesionale a studenților prin intermediul 
cunoașterii parcursului profesional propriu adecvat, conștientizarea 
responsabilităților la viitorul loc de muncă. 
 
Proiectul va avea un impact important asupra creșterii economice și a dezvoltării 
pieței muncii, prin creșterea calității performantelor resurselor umane, aportul de 
competență la creșterea performantelor economiei și sprijinirea inserției 
absolvenților pe piața muncii prin: alegerea traseului profesional, luarea unei 
decizii corecte in alegerea unei cariere, facilitarea tranziției către viața activă și 
integrarea în societate a tinerilor absolvenți. 
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