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ANUNŢ  

 

Înscrierea şi selecţia  instituţiilor partenere în derularea stagiilor naţionale de 
practică pentru studenţii Universităţii Transilvania din Braşov 

 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul 

major de intervenţie 2.1 “ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Universitatea Transilvania din 

Braşov este partener în proiectul: „Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi 

absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice”. 

Proiectul își propune, pe de o parte, să promoveze în mod direct crearea de reţele şi parteneriate la 

nivel naţional şi european iar, pe de altă parte, să asigure o consiliere în carieră adecvată studenţilor 

din grupul ţintă în vederea orientării către piaţa muncii a viitorilor absolvenţi ai studiilor de licenţă. 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea unui cadru performant de susținere a 

studenților în scopul îmbunătăţirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere și organizarea 

de stagii de practică în companii, inclusiv prin cooperare trans-națională. 

În vederea derulării stagiilor de practică în companii din România, Universitatea Transilvania din 

Braşov desfăşoară, în perioada 20 februarie – 13 martie 2015, procesul de înscriere a companiilor 

care doresc să participe în calitate de parteneri de practică.  

40 de studenţi din Universitatea Transilvania din Braşov vor efectua, în perioada martie 2015 -

octombrie 2015, stagii de practică în România (de minimum 90 de ore, în conformitate cu planul de 

învăţământ) sub îndrumarea unor tutori desemnaţi la nivelul companiilor partenere și angajați ca și 

experți pe termen scurt în cadrul proiectului. Durata prevăzută pentru activitatea de tutorat este de 

două luni (pentru fiecare expert), și presupune coordonarea stagiilor de practică pentru 4 studenţi 

din Universitatea Transilvania (câte trei săptămâni pentru fiecare student). 

 



                          
 

I. Cum se poate înscrie o companie/organizaţie pentru a deveni instituție parteneră? 

Orice companie/ organizație se poate înscrie pentru a deveni instituţia parteneră prin depunerea 

unui dosar de înscriere, conținând următoarele documente completate: 

 Anexa 1 - Formularul de înscriere  

 Anexa 2 - Angajamentul tutorelui  

Anexele 1 şi 2 sunt accesibile online, la adresa http://consilieresipractica.rrv.ro/practica_romania.php. 

Dosarul de înscriere se poate trimite prin poșta, pe adresa: 

Prof. dr. ing. Simona Lache 

Universitatea Transilvania din Brasov 

B-dul Eroilor nr. 29 

500036 Brașov, România 

Cu mențiunea „Inscriere institutii partenere proiect POSDRU 133020” 

SAU se poate depune direct la Registratura Universității Transilvania din Brașov, zilnic între orele 

8.00-15.00, menționând același destinatar. 

 

II. Perioada de depunere a dosarului de înscriere: 20 februarie – 13 martie 2015 

 

III. Criterii de selecţie: 

Criterii care ţin de instituţie: 

 ordinea cronologică a depunerii formularului de înscriere; 

 domeniile pentru care au expertiză;  

 disponibilitatea firmei de a primi studenţi în practică – unitatea de practica îşi manifestă expres 

această disponibilitate de a accepta, cel puţin 4 studenţi înscrişi la stagiile de practică organizate 

în cadrul proiectului, pentru fiecare angajat propus ca tutore şi să asigure condiţiile necesare 

desfaşurării practicii de către aceştia; 

  numărul angajaţilor disponibili pentru a se dedica activităţii de tutoriat stagii de practică. 

 

Criterii care ţin de angajatul desemnat ca tutore, de instituţie: 

 candidatul trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licenţă; 

 experienţă profesională de minim 2 ani; 

 domeniu de expertiză relevant; 

http://consilieresipractica.rrv.ro/practica_romania.php


                          
 

 disponibilitatea tutorelui de implicare in proiect. Persoana desemnată de conducerea unităţii de 

practică pentru a fi tutore îşi manifestă expres această disponibilitate, prin semnarea unui 

angajament de implicare in proiect (Anexa 2). 

 

IV. Procesul de selecţie 

Selecția instituțiilor partenere pentru stagiile de practică se va realiza de către o comisie numită la 

nivelul Universității Transilvania din Brașov. 

Rezultatul procesului de selecţie se va publica pe site-ul proiectului, la adresa 

http://consilieresipractica.rrv.ro/practica_romania.php, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea 

perioadei de înscriere. 

 

V. Contestații 

Contestațiile referitoare la procesul de selecție se pot depune la Registratura Universității 

Transilvania din Brașov, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului selecției. 

Contestatia trebuie sa cuprindă, cel puțin, următoarele: 

 Numele și adresa contestatorului; în cazul persoanelor juridice se vor indica și numele 

persoanelor care le reprezintă; 

 Obiectul contestației; 

 Mijloacele de probă pe care se sprijină contestația; 

 Semnătura părții sau a reprezentantului persoanei juridice. 

 

Pentru informaţii suplimentare privind activităţile proiectului accesaţi pagina web: 

http://consilieresipractica.rrv.ro/index.php. 

 

 

 

Responsabil practica naţională UTBv,     Responsabil regional Brașov, 

Lector dr. Marinela Şimon       Prof. dr. ing. Simona Lache 
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