
 
 

 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţie de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului: Invaţă lucrând!Practica asigură succesul în carieră. 
Codul proiectului: POSDRU/161/2.1./G/139293 

 
 

Proiect POSDRU ID_139293 
 

 
Eşti student(ă) în anul II sau III la Facultatea de Inginerie? 
Te interesează efectuarea unui stagiu de practică in companie? 
 
ATUNCI, vino să te înscri în grupul ţintă al proiectului „Invaţă lucrând!Practica asigură 
succesul în carieră.”  

Proiectul este implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu LTL Documentary 
SRL şi are ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru minim 100 de studenţi din 
Facultatea de Inginerie în anul universitar 2014-2015, însoţit de servicii de orientare şi consiliere în 
cariera profesională pentru un număr de 150 de studenţi, 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. Prin această iniţiativă proiectul îşi propune totodată creşterea gradului de 
ocupare a locurilor de muncă disponibile pe piaţa muncii de profil, de către proaspeţii absolvenţi. 

Selecţia studenţilor pentru locurile de practică se va face ţinând seama de următoarele criterii de selectie: 
 Competenţe profesionale; domeniul de specializare şi programul de studii al studentului; 
 Domiciliul studentului în raport cu amplasarea unităţii în care se doreşte efectuarea practicii; 
 Performanţele şcolare din facultate. 

 
In cadrul procesului de selecţie este permisă intervenţia agentului economic partener de practică. La 
solicitarea acestuia este posibilă introducerea unei selecţii suplimentare, de tip interviu, prin care sunt 
evaluate o serie de aptitudini ale candidaţilor. 
 
Rezultatele evaluărilor şi modul de repartiţie al locurilor de practică vor fi afişate la avizierul 
proiectului (etaj 4, corp IM) şi pe site-ul proiectului http://ccimn.ulbsibiu.ro. 
Rezultatele evaluărilor şi modul de repartiţie al locurilor de practică, publicate conform procedurii de mai sus, 
sunt definitive şi necontestabile. 
 
Candidaţii admişi devin membrii grupului ţintă şi vor semna Contractul de practică, care va cuprinde 
drepturile şi obligaţiile studentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
Stagiul de practică se va desfăşura conform structurii anului universitar 2014-2015. 
 
Pentru perioada de practică studenţii selectaţi vor beneficia de o subvenţie de 600 lei care va fi 
acordată la sfârşitul perioadei. 
 
Perioada de înscriere în proiect: 1.10.2014 - 19.12.2014. 

Persoane de contact:  Daniel Manolea  daniel.manolea@ulbsibiu.ro 

 Marinela Inţă     marinela.inta@ulbsibiu.ro 
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