
 

 
 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EURIOPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară  nr.2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziţia de la şcoală la viaţă 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 
Petroşani, 23 martie 2015 

 
 

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

de Vest din Timişoara în calitate de beneficiar, şi cu sprijinul Asociaţiei “Studenţi şi 

Profesionişti IT&C” Bucureşti 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 tranziţiei de la şcoala la viaţa 

activă a 400 de studenţi înscrişi în Sistemul Naţional de Învăţământ 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 şi orientare profesională pentru studenţii participanţi şi va facilita realizarea de 

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

Universitatea din Petroşani a implicat în proiect, în cele nouă luni scurse de la 

demararea proiectului 31 de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe – specializarea Management, 

precum şi 37 de studenţi ai Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică – specializarea 

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei pentru consiliere şi orientare profesională, dintre care 

26 au desfăşurat stagiul de practică în cadrul proiectului, în companii din Valea Jiului şi 

Timişoara, obţinând şi subvenţia aferentă stagiului. 

Stagiile de practică al e Partenerului P1 Universitatea din Petroşani - s-au derulat în 

cadrul firmelor SC Apa Serv Valea Jiului SA, SC BKD Electronic SA,  SC Centrul de Calcul 

Info 98 SA, SC INCD INSEMEX SA, SC Comexim R SRL, SC Sphinx IT SRL Timişoara şi 

SC Alcatel Lucent SRL Timişoara, fiind încheiate în acest moment  

 



 

 
 

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc marţi, 24 martie 2015, ora 12:30, la 

sediul Universităţii din Petroşani situat în strada Universităţii nr. 20, corpul B, amfiteatrul 

A8. 

 

 

 

Persoane de contact : 

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

Universitatea de Vest din Timişoara http://www.carierait.uvt.ro/  

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

Universitatea din Petroşani  http://www.balkanmine.upet.ro/proiecte/141118/ 

 

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

Europene sau a Guvernului României 


