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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

Investește în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară: 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii ” 

Domeniul major de intervenție: 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă ” 

Titlul proiectulu: ”Primii pași  spre o carieră de succes” 

Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/161/2.1/G/136467 

 

 

 

Primii pași spre o carieră de success !!! 

 

 

 

Proiectul „Primii pași spre o carieră de success”’ a debutat în luna mai a 

anului anterior și va durat timp de 18 luni. Participanții selectați au fost în 

total 360, dintre care 75 de studenți vor face practică (fiind finanțată 

practica, 175 lei/ săptămâna), iar durata practicii va dura 12 săptămâni. 

Managerul proictului fiind Prof. Univ. Dr. Ing. Jiga Gheorghe Emanuel          

(Universitatea Politehnică din București). 

Scopul proietului constituie contactul a 360 de studenți cu piața forței de 

muncă și ajută la integrarea acestora în calitate de membrii productivi ai 

societății românești.  

Vor beneficia de consiliere directă și personalizată, informații concrete 

despre așteptaările angajat-angajator, dar și pregătire practică. 
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Lansarea oficială a evenimentului a avut loc în prezența lui Dan-Maniu 

Dușe, cadru didactic al Facultăţii de Inginerie, din cadrul ULBS.  "Suntem 

convinşi că împreună vom face un lucru bun în primul rând pentru dânşii (n. 

r. studenţi), dar, nu în ultimul rând, pentru prestigiu şi pentru onoarea 

Facultăţii de Inginerie şi a universităţii noastre". 

   

 

Beneficiarii acestui proiect au șansa să-și dezvolte competențele pe care 

angajatorii le caută, iar proiectul ajută la estomparea diferenței dintre 

cunoştinţele dobândite în sistemul de învăţământ şi cerinţele angajatorilor, 

care afectează pe de o parte tinerii absolvenţi de studii superioare şi, pe de 

altă parte, angajatorii. 

 Încă de la început, tinerii s-au implicat  foarte mult în realizarea acestui 

proiect, drept dovadă în urma procesului de evaluare, realizat conform 

“METODOLOGIEI DE ACORDARE A PREMILOR STUDENȚIILOR CU 

REZULTATE DEOSEBITE LA STADIILE DE PRACTICĂ”, a rezultat 

următorul clasament: 
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Nr. 

Crt. 

           Numele și prenumele 

                   studentului  

1. Pavel Nicoleta 

2. Lupea Iulia Roxana 

3. Puiulet Danusia 

4. Duca Sorin Claudiu 

5. Sârbulescu Andreea 

6. Lukacsi Alpar 

7. Slimnicean Mircea Vasile 

8 .   Giurgiu (Stroia) Teodora 

9. Soaita Cristiana 

10.   Macrea Ioana Andreea 

11.  Stângu Ștefania 

12. Ciolpan Mariana 

13. Calbaza Cristina 

14. Bucur Cristina Elena 

15. Cindea Denisa Maria 

 

Partenerii de practică implicați în realizarea proiectului sunt: Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Sibiu, S.C. Drumuri şi Poduri S. A. Sibiu şi SNGN 

Romgaz SA Mediaş. Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 


