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Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe 
Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 
de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului Practica din facultate – succes in cariera 
Contract POCU/90/6.13/6.14/107027 
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Eşti student(ă) în anii II, III sau IV la Facultatea de Inginerie? 
Te interesează efectuarea unui stagiu de practică in companie? 
 
ATUNCI, vino să te înscri în grupul ţintă al proiectului „Practica din facultate – succes în 
cariera!”  
Proiectul este implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu LTL 
Documentary SRL şi are ca obiectiv general facilitarea si imbunatatirea procesului de insertie pe piata 
muncii, dezvoltarea cunostintelor si a aptitudinilor tehnice prin desfasurarea unui program de practica in 
medii productive (companii) si didactice (laboratoare parteneriale), insotit instruire si de consiliere 
vocationala si profesionala pentru 130 de studenti în scopul creşterii nivelului de calificare şi a unei inserţii 
mai rapide pe piaţa muncii.  
Scopul proiectului îl reprezintă crearea unei punţi de legătură între Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
şi sectorul privat, pentru a facilita tranziţia studenţilor de la activitatea academică la activitatea concretă de 
muncă în cadrul unei companii.  
Selectia si inregistrarea membrilor grupului tinta se vor realiza in doua etape: Etapa I consta in 
exprimarea intentiei candidatilor de inscriere in grupul tinta al proiectului prin completarea si transmiterea 
unei cereri de inscriere si a documentelor doveditoare, care vor face parte integranta din dosarul de 
membru al grupului tinta. Etapa a II-a consta in selectia si inregistrarea candidatilor in grupul tinta al 
proiectului. In procesul de selectie se va promova egalitatea de sanse, combaterea discriminarii pe 
criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta sau orientare sexuala si a 
dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile oferite. 
 
Rezultatele evaluărilor şi modul de repartiţie al locurilor de practică vor fi afişate la avizierul 
proiectului (etaj 2, corp IM, sala IM 218). Rezultatele evaluărilor şi modul de repartiţie al locurilor de 
practică, publicate conform procedurii de mai sus, sunt definitive şi necontestabile. 
Membrii grupului tinta al proiectului vor beneficia de urmatoarele avantaje:  

• participa la sesiuni de instruire practică în laboratoarele facultăţii pentru dobandirea de 
competente necesare in companii;  

• beneficiaza de consiliere in cariera profesionala si vocationala;  

• beneficiaza  de experienta expertilor din proiect si a tutorilor din companii care vor transfera 
cunostinte, vor forma abilitati si deprinderi specifice, vor evalua practicantii.  

• pe durata pregatirii, studentii vor fi informati si constientizati asupra beneficiilor stagiilor de 
practica si asupra oportunitatilor de angajare. 

• beneficiaza de premii (premiul I, II, III şi menţiune în valoare totala de 5000) in cadrul stagiilor 
de instruire practică în laboratoarele facultăţii în urma unui concurs, pe criterii de performante, 
implicare in desfasurarea stagiilor de instruire practică, fara a se tine cont de gen, rasa, etnie, 
religie, etc. 

• beneficiaza de subventii stagii practică în companie in valoare de 800 lei. 
 

Perioada de înscriere în proiect: 2.12.2019 - 20.12.2020, luni şi joi între orele 9-12, marţi 12-14,  
sala IM 218 

 

Persoană de contact:   
Sef lucr.dr.ing. Cristian MATRAN  - Expert informare recrutare şi stagii practică  
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e-mail: cristian.matran@ulbsibiu.ro 
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