
 

 

 

ANUNȚ DE ÎNSCRIERE A GRUPULUI ȚINTĂ  

pentru efectuarea stagiilor de practică și consiliere profesională  

 

 Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ “Ioan Slavici” din Timișoara beneficiar al 
proiectului “CAREER - Consilierea și practica Adaptate Realitatii Economice, Eficiente  și 
Relevante la locul de munca”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, cod SMIS 107521, 
în parteneriat cu Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC/Romanian Sustainable 
Energy Cluster ROSENC,  demarează, începând cu data de 05.11.2018,  înscrierile în grupul tintă 
al proiectului pentru efectuarea stagiilor de practică și consiliere profesională. Perioada de 
implementare a proiectului este 27.09.2018 – 26.09.2020, cu o durată de 24 de luni. 
  

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea numărului de absolvenți de la 
Universitatea “Ioan Slavici” din Timișoara, care își găsesc un loc de muncă conform pregătirii de 
specialitate din domeniu prin participarea la un program inovativ de consiliere și practică.  

 
Scopul activităților propuse este de a-l face pe student / viitorul absolvent să obțină, să se 

adapteze și să mențină locul de muncă relevant pregătirii educaționale. Proiectul își propune să 
ofere studenților posibilitatea de a-și dezvolta competențe prin stagii de practică și consiliere 
profesională în concordanță cu nevoile firmelor din domeniu. 
  

Astfel, începând cu data de 05.11.2018, 100 de studenți înmatriculați în sistemul național de 
învățământ (licență), la Universitatea Ioan Slavici din Timișoara, cu domiciliul sau reședința în 
Regiunea Vest, vor putea să îşi depună dosarele pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului: 
- 80 de studenți la Facultatea de Inginerie, specializarea Tehnologia Informației, anii de studii 

2 și 3,  vor efectua 60 de ore de practică; 
- 20 de studenți de la Facultatea de Știinte Economice, specializarea Finanțe și Bănci, anul de 

studii 2,  vor efectua 90 de ore de practică. 
Stagiile de practică se vor desfășura pe timpul verii sau în timpul anului școlar, în funcție 

de Planul de învățământ al fiecărei specializări, studenţii participanţi primind la finalul acestora 
adeverinţă de practică şi credite conform planului de învăţământ.  
 În grupul ţintă se pot înscrie toţi studenţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate și 
criteriile de selecție descrise în procedura de înscriere și selecție a membrilor grupului țintă (GT) 
(afișată pe site-ul universității: www.islavici.ro), până la formarea completă a GT (min. 100 
studenți).  

http://www.islavici.ro/


 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 
� Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa 1) 
� Formularul de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2); 
� Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter 

personal (Anexa 3); 
�  Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4); 
� Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 5); 
� Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublării grupului țintă (Anexa 6); 
� Scrisoare de motivație – în original (Anexa 7) 
� Copie CI / BI valabil, conform cu originalul;  
� Copie certificat de naștere, conform cu originalul; 
� Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul), conform cu originalul; 
� Adeverință student/ă în original. 

  
Anexele necesare pentru completarea dosarului de înscriere în grupul ţintă pot fi obţinute 

de la secretariatul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara. 
 Dosarul de înscriere se poate depune personal la sediul Fundației pentru Cultură și 
Învățământ ”Ioan Slavici” Timișoara - secretariatul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara : Str. Dr. 
A. P. Podeanu, nr. 144, Timișoara, județul Timiș, interval orar: 14.00 – 18.00. 
  
 Pentru informaţii suplimentare privind proiectul şi înscrierea în grupul ţintă, vă rugăm să 
contactaţi următoarele persoane:  
1. Responsabil A3:  Simulescu Anca, e-mail: simulescu_anca@yahoo.com 
2. Expert consiliere: Maniu Camelia, e-mail: camellia.maniu@gmail.com 


