
 

 
 

 
 
 
 
 
 

04.01.2021 
 

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT - „Start lansat pentru o carieră de 
succes”, cod SMIS 109041 

 
În luna ianuarie 2021 s-a finalizat implementarea proiectului  „Start lansat pentru 
o carieră de succes”, cod SMIS 109041, cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/90/6.13/6.14 - Stagii de 
practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii, Axa 
prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10.iv.    
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea gradului de angajabilitate 
a 260 de studenți din regiunea Nord Vest prin participarea la programe de învățare 
la locul de muncă. 
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 

1. Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul instituțiilor de învățământ 
implicate prin încheierea și operaționalizarea de parteneriate pentru practică 
cu angajatori. 

2. Dezvoltarea abilităților și a competențelor transversale, cheie, pentru 
menținerea competitivității pe piața muncii a viitorilor(115) angajați. 

3. Dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 260 de studenți în 
vederea creșterii inserției lor pe piața muncii. 
 

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 32 luni, respectiv între data 04.06.2018 și 
data 04.01.2021. 
 
Beneficiar: Robert Bosch S.R.L. 
 
Rezultate atinse în perioada de referință: au fost încheiate 3 Acorduri de parteneriat 
cu universități,  260 studenți au finalizat programele de învățare la locul de 
muncă, au fost realizate activități de consiliere vocațională a studenților din grupul 
țintă, a fost realizat un Raport de analiză și 1 Pachet de măsuri propuse Senatului 
Universității, a fost creat un sistem de informare coordonată între sectorul privat și 
mediul universitar și au fost realizate mai multe activități cu reprezentanții acestora: 
două workshopuri, opt mese rotunde, 14 evenimente de informare, a fost organizată 
o competiție profesională între studenții din grupul țintă. 
 



 

Valoarea totală a proiectului a fost de  2.217.485,46 lei, din care valoarea eligibilă 
a fost de 2.217.485,46 lei lei (respectiv 1.798.594,54 lei FSE, 317.399,05 lei bugetul 
național și 101.491,87 lei cofinanțare). 
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