
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 

TITLUL PROIECTULUI: „Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți 

din domeniul drept și administrație publică” 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020  
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Parteneriat:  

Universitatea din Craiova - Beneficiar 

Baroul Dolj – Partener 1 

 

Valoare totala si eligibila proiect 4.348.459,50 lei 

 

Perioada de implementare a proiectului : 

02.09.2020 - 01.09.2022 

 

Locul de implementare: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept 

Str. Calea București nr. 107 D, Craiova, judeţul Dolj 

Baroul Dolj 

B-dul Carol I, nr.1, Bl 17D, mezanin, Craiova, judeţul Dolj 

 

Obiectivul general al proiectui constă în creşterea numarului absolvenților de învațamânt terțiar 

universitar din domeniul drept si administrație publica care îsi gasesc un loc de munca urmare a 

accesului la stagii de practica la potențiali angajatori, la parteneriate sustenabile cu sectorul 

privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de munca, la un sistem de informare 

coordonata, la servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobândirea de competențe 

transversale corelate cu necesitațile pieței muncii, precum si la activitați de formare de 

competente antreprenoriale prin întreprinderea simulata. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1.  Gasirea unui loc de munca a unui procent de 40% dintre studenții din domeniul drept si 

administrație publica din grupul-ținta la încetarea calitații de participant în proiect 



2. Continuarea de studii/cursuri de formare a unui procent de 30% dintre studenții din domeniul 

drept si administrație publica din grupul-ținta la încetarea calitații de participant în proiect 

3. Dobândirea unei calificari a unui procent de 75% dintre studenții din domeniul drept si 

administrație publica din grupul-ținta la încetarea calitații de participant în proiect 

4. Absolvirea Programului de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulata, a unui 

procent de 75% dintre studenții din domeniul drept si administrație publica din grupul-ținta la 

încetarea calitații de participant în proiect 

5. Absolvirea Programului de consiliere si orientare profesionala, a unui procent de 75% dintre 

studenții din domeniul drept si administrație publica din grupul-ținta la încetarea calitații de 

participant în proiect 

6. Absolvirea stagiilor de practica la un potențial angajator a unui procent de minim 90% dintre 

studenții din domeniul drept si administrație publica din grupul-ținta la încetarea calitații de 

participant în proiect 

7. Elaborarea si încheierea de minim 72 de parteneriate/convenții de practica pâna la finalizarea 

proiectului incheiate pe minim 36 de luni 

8. Premierea a 200 de membrii grupului-tinta cu cele mai bune rezultate obtinute prin 

participarea la programe de învațare prin experiența practica (stagii de practica) la potentiali 

angajatori din domeniul drept si administratie publica 

9. Dezvoltarea si implementarea unui sistem de informare coordonata, în ambele sensuri: de la 

companii/sectorul privat catre rețeaua instituțiilor de învațamânt superior privind nevoile lor de 

instruire, precum si de la instituțiile de învațamânt superior catre mediul privat, pentru a 

raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local 

10. Efectuarea a minimum 20% din stagiile de practica la: - operatori economici ale caror coduri 

CAEN se regasesc în Anexa 4 la GSCS, sau - entitați care activeaza în domenii de specializare 

inteligenta în corelare cu domeniile de specializare conform Anexei 4 bis la la GSCS 

 

 

Activitate/Subsctivitate 

A1. Managementul proiectului 

A1.1. Managementul proiectului 

 

A2. Activitati specifice de informare si publicitate aferente activitatilor desfasurate pentru 

asigurarea vizibilitatii, transparentei si promovarii proiectului si specifice cheltuielilor indirecte 

A2.1. Activitati specifice de informare si publicitate aferente activitatilor desfasurate 

pentru asigurarea vizibilitatii, transparentei si promovarii proiectului 

A2.2. Activitati specifice cheltuielilor indirecte 

 



A3. Dezvoltarea, monitorizarea si implementarea unui program de parteneriate sustenabile cu 

sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea si 

implementarea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate 

studenților din domeniul drept si administratie publica (ISCED 5-7) 

A3.1. Selectia si relationarea cu grupul-tinta, elaborarea, identificarea partenerilor de 

practica si incheierea parteneriatelor/convenţiilor dintre B şi partenerii de practică (potențiali 

angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI) 

A3.2. Dezvoltarea si monitorizarea implementarii de programe de învățare prin 

experiență practică (stagii de practica) la potentiali angajatori pentru studenti selectati din 

domeniul drept cursuri cu frecventa licenta 

A3.3. Dezvoltarea si monitorizarea implementarii de programe de învățare prin 

experiență practică (stagii de practica) la potentiali angajatori pentru studenti selectati din 

domeniul drept cursuri fara frecventa licenta 

A3.4. Dezvoltarea si monitorizarea implementarii de programe de învățare prin 

experiență practică (stagii de practica) la potentiali angajatori pentru studenti selectati din 

domeniul administratie publica cursuri cu frecventa licenta 

A3.5. Dezvoltarea si monitorizarea implementarii de programe de învățare prin 

experiență practică (stagii de practica) la potentiali angajatori pentru studenti selectati din 

domeniul drept si administratie publica cursuri cu frecventa master 

A3.6. Implementarea de programe de învățare prin experiență practică (stagii de practica) 

la potentiali angajatori pentru studenti selectati din domeniul drept si administratie publica 

licenta si master 

A3.7. Premierea a 200 de membrii grupului-tinta cu cele mai bune rezultate obtinute prin 

participarea la programe de învățare prin experiență practică (stagii de practica) la potentiali 

angajatori din domeniul drept si administratie publica licenta si master, in urma unei evaluari 

realizate dupa o metodologie transparenta si nediscriminatorie de evaluare 

 

A4. Dezvoltarea si implementarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 

companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de 

instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către mediul privat, pentru a 

răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local 

A4.1. Dezvoltarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 

companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de 

instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către mediul privat, pentru a 

răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local 

A4.2. Implementarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la 

companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de 

instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către mediul privat, pentru a 

răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local 

 

A5. Dezvoltarea si implementarea unui Program de servicii de consiliere și orientare 

profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței 

muncii 



A5.1. Dezvoltarea unui Program de servicii de consiliere și orientare profesională axate 

pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii pentru studentii 

din domeniul drept si administratie publica 

A5.2. Implementarea unui Program de servicii de consiliere și orientare profesională 

axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii pentru 

studentii din domeniul drept si administratie publica 

 

A6. Dezvoltarea, monitorizarea si implementarea unui Program de formare de competente 

antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI adresate studenților 

A6.1. Dezvoltarea si monitorizarea unui Program de formare de competente 

antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI adresate studenților 

A6.2. Implementarea unui Program de formare de competente antreprenoriale prin 

întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților 

 

Rezultate preconizate 

- un proiect coordonat si monitorizat – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 - 

Persoane (cursanți, studenți) care beneficiaza de sprijin pentru tranziția de la scoala la viața 

activa 

- 2 conferinte de presa: una organizata la inceperea implementarii proiectului si alta la finalizarea 

implementarii proiectului – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 - Persoane 

(cursanți, studenți) care beneficiaza de sprijin pentru tranziția de la scoala la viața activa 

- 8 comunicate de presa – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 - Persoane (cursanți, 

studenți) care beneficiaza de sprijin pentru tranziția de la scoala la viața activa 

- 12 newsletter-uri – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 - Persoane (cursanți, 

studenți) care beneficiaza de sprijin pentru tranziția de la scoala la viața activa 

- 1 pagina web a proiectului – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 - Persoane 

(cursanți, studenți) care beneficiaza de sprijin pentru tranziția de la scoala la viața activa 

- 1 pagina Facebook a proiectului – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 - Persoane 

(cursanți, studenți) care beneficiaza de sprijin pentru tranziția de la scoala la viața activa 

- 1 afis la sediul de implementare a proiectului – contribuie la atingere Indicator de realizare 

4S129 - Persoane (cursanți, studenți) care beneficiaza de sprijin pentru tranziția de la scoala la 

viața activa 

- 243 de studenți care dobândesc o calificare la încetarea calitații de participant (75% din GT) 



- 130 de studenți care îsi gasesc un loc de munca la încetarea calitații de participant (40% din 

GT)  

- 98 studenți care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calitații de participant (30% din 

GT)  

- 292 studenti absolventi ai stagiilor de practica la un potențial angajator (90% din GT) la 

încetarea calitații de participant în proiect  

- 72 de parteneriate/convenții de practica elaborate si incheiate pâna la finalizarea proiectului cu 

potentiali angajatori pe minim 36 de luni  

- 200 de studenti cu cele mai bune rezultate obtinute prin participarea la programe de învațare 

prin experiența practica (stagii de practica) premiati  

- 1 sistem de informare coordonata, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat catre 

rețeaua instituțiilor de învațamânt superior privind nevoile lor de instruire, precum si de la 

instituțiile de învațamânt superior catre mediul privat, pentru a raspunde nevoilor actuale si 

viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local  

- 1 baza de date cu informatii relevante sector privat-universitate  

- 4 workshopuri regionale cu potentiali angajatori organizate  

- 1 Program de servicii de consiliere si orientare profesionala axate pe dobândirea de competențe 

transversale corelate cu necesitațile pieței muncii dezvoltat si implementat  

- 243 de studenți absolventi ai Programului de servicii de consiliere si orientare profesionala 

(75% din GT)  

- 1 Program de formare de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulata dezvoltat si 

implementat  

- 243 de studenți absolventi ai Programului de formare de competente antreprenoriale prin 

întreprinderea simulata (75% din GT)  

 

Grupul Țintă 

Grupul-tinta al proiectului va cuprinde 324 de studenţi (ISCED 5-7) din domeniul drept si 

administratie publica licenta si master, care vor participa la activitatile specifice ale proiectului. 

Grupul tinta va avea domiciliul în regiunea mai puţin dezvoltata a României, Sud-Vest Oltenia, 

iar mediul de rezidenţă va fi urban sau rural. Din cei 324 de membrii ai grupului tinta, minim 

10% (minim 33 de persoane) vor proveni din mediul rural sau vor fi persoane de etnie romă. 

Pentru participarea la stagiile de practica programate conform A3, cei 324 de membri ai 

grupului-tinta vor fi structurati in 36 de grupe de cate 9 persoane. De asemenea, aceiasi 324 de 

membri ai grupului-tinta, in vederea participarii la activitatile de formare antreprenoriala prin 

intreprinderea simulta din cadrul A6, vor fi structurati in 20 de grupe de aproximativ 16 

persoane. 


