
 

 
 

 
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EURIOPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă” 
Titlul proiectului: „Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră!” 
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/141118 
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara 
 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

LANSARE PROIECT 

Petroşani, 27 mai 2014 

 

 

Universitatea din Petroşani, în calitatea de partener, sub coordonarea Universității de 

Vest din Timișoara în calitate de beneficiar, și cu sprijinul Asociației “Studenți și 

Profesioniști IT&C” București în calitate de partener, implementează, începând cu data de 28 

aprilie 2014, proiectul POSDRU/161/2.1/G/141118, „PRACTICA NU-I EFEMERĂ, E UN 

PAS ÎN CARIERĂ!”. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranziției de la școala la viața 

activă a 400 de studenți înscriși în Sistemul Național de Învățământ din regiunea Vest,într-un 

interval de 18 luni, cu un cost total eligibil de 1,551,445.50 lei. Proiectul va oferi servicii de 

consiliere și orientare profesională pentru studenții participanți și va facilita realizarea de 

parteneriate cu companiile din regiune pentru organizarea de stagii de practică. 

Proiectul vine în întâmpinarea nevoii studenților de a dobândi experiența de muncă și de a 

beneficia de servicii de calitate de consiliere și orientare în carieră. În acest fel studenții își 

completează activitățile practice din facultate, dobândind cunoștințe specifice, învățând să lucreze 

în echipă, îmbunătățindu-și abilitățile de comunicare și se familiarizează cu rigorile și cerințele de 

lucru ale unui mediu profesionist. Proiectul acționează ca un liant între mediul economic și cel 

academic.  

Cele trei organizații partenere din cadrul proiectului au identificat deja un interes comun și 

anume tehnologia informației și a comunicării, pentru că Universitatea de Vest din Timișoara 

aduce în proiect experiența uneia din cele mai mari universități din România și va implica în acest 

proiect 300 de studenți ai Facultății de Matematică și Informatică, Asociația “Studenți și 

Profesioniști IT&C” din București grupează tineri profesioniști din IT&C-ul românesc și își 

propune să dezvolte colaborarea dintre mediul academic și companiile de IT&C din România, iar 



 

 
 

Universitatea din Petroșani a reușit în ultimii ani realizarea de parteneriate cu cele mai prestigioase 

firme IT&C din România. 

Partenerii vin cu o bogată experiență în implementarea de proiecte finanțate din fonduri 

structurale, Universitatea de Vest din Timișoara a fost și este implicată în peste 50 de proiecte 

POSDRU în calitate de beneficiar sau partener, Asociația “Studenți și Profesioniști IT&C” din 

București și-a axat toate activitățile sale din momentul înființării și până în prezent pe proiecte 

implementate cu studenți și pentru studenți, având ca punct central stagiile de practică, conexiunea 

cu mediul universitar şi cu mediul de afaceri, participând activ la numeroase proiecte POSDRU, 

iar Universitatea din Petroșani a finalizat în perioada 2009-2014 cu succes 8 proiecte POSDRU în 

calitate de beneficiar sau partener. 

Universitatea din Petroșani va implica în proiect 100 de studenți ai Facultății de Științe – 

specializarea Management și ai Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică–specializarea 

Calculatoare și Tehnologia Informației pentru consiliere și orientare profesională, dintre care 50 

vor desfășura stagiul de practică în cadrul proiectului. Adresăm invitația de a participa la proiect 

atât studenților facultăților, Științe (Management) și Inginerie Mecanică și Electrică (Calculatoare 

și Tehnologia Informațiilor) din Universitatea din Petroșani, cât şi organizaţiilor interesate de a 

oferi stagii de practică studenţilor. 

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc miercuri, 28 mai 2014, ora 12:00, la 

sediul Universităţii din Petroşani situat în strada Universităţii nr. 20, corpul C, amfiteatrul A 104. 

 

Persoane de contact : 

Viorel Negru; Manager proiect; email vnegru@info.uvt.ro  

Universitatea de Vest din Timișoara www.uvt.ro   

Eduard Edelhauser; Coordonator Universitatea din Petroșani; email eduardedelhauser@upet.ro  

Universitatea din Petroșani  www.upet.ro   

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României 

 

                                          
Universitatea de Vest din Timișoara       Universitatea din Petroșani                ASPIT&C 
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