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Conferința de lansare a proiectului „STAGII DE PRACTICĂ - CREȘTEREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A 

STUDENȚILOR DIN REGIUNEA SUD-EST ”  
   

           Școala Romană de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie – Filiala Brăila (SRACCI Br.) si 

Universitatea Ovidius din Constanta, la Constața  au lansat  in data de 21 noiembrie 2018,  proiectul „STAGII 

DE PRACTICĂ - CREȘTEREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A STUDENȚILOR DIN REGIUNEA 

SUD-EST”, id 109084,  la Constanța, Universitatea Ovidius, Aula B, B-dul Mamaia  nr. 124.  

 La eveniment au participat peste 200 de persoane reprezentate de studentii de la Universitate, cadre didactice 

universitare, invitati, echipa de management si implementare a proiectului.  

 Prezentarile au fost sustinute de: 

1. Prof. univ.dr. Ilie Gradinaru – Director Executiv SRACCI Br a prezentat  Scoala cu proiectele realizate si in 

derulare, cat si sprijinul pe care il ofera studentilor prin proiecte pentru trecerea mai usoara la viata activă. 

2. Prf. univ.dr. Mihai Garțu Prorector al  Universității  Ovidius, a realizat o prezentare a Unversitatii, cat si strategia 

de inrolare a studentilor pentru o acomodare la realitatea economica.  

3. Ing. Teodor Vergu – Manager de proiect SRACCI Br , a scos in evidenta beneficiile participarii in proiecte pe 

fonduri europene si in special prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

4. Conf. univ. dr.  Jitariu Daniela – Coordonator proiect din partea Universității  Ovidius a prezentat modulele 

proiectului si echipa de implementare din cadrul Universitatii Ovidius.  

 Obiectivul general al proiectului corespunde obiectivului major al POCU de dezvoltare a resurselor umane 

prin creşterea accesului la un sistem educaţional de calitate, la stimularea ocupării şi parteneriatelor dintre instituţiile 

educaţionale şi agenţii economici de practică, viitori angajatori. Desfăşurarea proiectului se bazează pe acţiuni 

concrete de sprijin pentru cele 3 entităţi esenţiale implicate in acest proces: universitate, studenţi şi agenţi 

economici, toate având de câştigat la finalul proiectului.  

   Prin implicarea studentilor de la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației,  Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se va realiza un mix intre teoria dobandita in cadrul 

facultății, practica din cadrul stagiilor si angajarea efectivă in domeniul de interes. 

 Din obiectivul general al proiectului se desprind obiectivele specifice printre care enumeram recrutarea si 

selecţia grupului ţintă din instituţii de învăţământ superior ale Regiunii S-E, respectiv 252 studenţi, realizarea a 

minim 10 parteneriate de practică între universitate şi angajatori şi consolidarea celor existente, organizarea 

efectivă a practicii la locul de muncă, 25 studenti să continue studiile după încheierea stagiului , minim 189 să 

obţină calificare la locul de munca, identificarea şi ocuparea unui loc de muncă pentru 113 studenţi din cei 189.  

 Pe lângă universitate, studenţi, agenţi economici, vom atrage şi autorităţile locale, pentru armonizarea 

obiectivelor proiectului cu strategia de dezvoltare locală şi naţională pe domeniile de interes. 
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