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Finalizarea proiectului  

”Tranziţia de la şcoală la piaţa muncii prin stagii de practică şi 

intreprinderi simulate”, POCU/626/6/13/131005 
 

Universitatea din Pitești finalizează implementarea de activități de susținere a 

studenților în procesul tranziției de la şcoală la piaţa muncii prin stagii de practică şi 

întreprinderi simulate în cadrul proiectului ”Tranziţia de la şcoală la piaţa muncii prin stagii 

de practică şi intreprinderi simulate”, POCU/626/6/13/131005. 
 

Conferința de închidere a proiectului va avea loc miercuri, 26 octombrie 2022, începând 

cu ora 14:00, în Sala Senatului Universității din Pitești, Corp Central, Strada Târgul din 

Vale, nr. 1. 
 

Cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional 

Capital Uman (2014-2020), Axa Prioritară: Educație și competențe,  Componenta 1: Stagii 

de practică pentru studenți - Regiuni mai puțin dezvoltate, proiectul s-a desfășurat în perioada  

05.11.2020-04.11.2022, beneficiind de un buget în valoare de 3.377.864,14 lei, din care 

3.310.306,85 lei a fost finanțare nerambursabilă. 
 

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea tranziției studenților de la 

educație la piața muncii prin implementarea de campanii de conștientizare și informare, 

dezvoltarea unui sistem de stagii de practică funcțional pe bază de parteneriat activ cu 

reprezentanții mediului privat din sectoarele economice cu potențial competitiv și prin 

furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, respectiv prin operaționalizarea 

unei rețele de firme simulate conectate prin soluții inovatoare TIC de tipul platformă virtuală. 

 



 
Proiect derulat de: 

Axa Prioritară: Educație și competențe 

 Componenta 1: Stagii de practică pentru studenți - Regiuni 

mai puțin dezvoltate  

Cod apel: POCU/626/6/13   Cod proiect 131005 

 

 

 

UNIVERSITATEA din PITEŞTI  

 
 

2 

 

 

Principalele beneficii ale proiectului sunt: 

- Servicii de consiliere și orientare profesională pentru 208 studenți în vederea 

dobândirii de competențe transversale care răspund necesităților pieței muncii; 

- Stagii de practică pentru 208 studenți efectuate în unități economico-sociale 

reprezentative din Regiunea Sud Muntenia; 

- un spațiu colaborativ virtual de informare și comunicare în dublu sens între 

universitate și companii / mediul privat pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare 

ale pieței muncii - platforma colaborativă  C&C Hub UPIT; 

- 30 de companii - membri înregistrați în platforma colaborativă  C&C Hub UPIT - 

prin care se dezvoltă relația durabilă Universitatea din Pitești - mediul de afaceri din 

Regiunea Sud Muntenia; 

- Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 40 de studenți prin participarea la 

învățarea experiențială în cadrul unei rețele de 5 firme simulate;   

- Premii acordate studenților în cadrul concursului “Vreau să fiu antreprenor”; 

- Manual de antreprenoriat. Cum să dezvolți si să inovezi; 

- 5 firme simulate dezvoltate și operaționalizate, din care 2 firme de bază: I.S. 3D 

AUTOTECH S.R.L., I.S. STUDENTS INNOVATIVE CORPORATION S.R.L. și 3 firme 

suport: I.S. MARKETING DIGITAL HUB S.R.L., I.S. HR EXPERT S.R.L., I.S. TOP 

CONSULTING S.R.L.; 

-  10 concepte de produse  dezvoltate: 1. Cană „smart” pentru cafea; 2. Ceas 

personalizat pentru perete ; 3. Minipompă de apă ; 4. Pulsoximetrul UPIT; 5. 

Dispenser anti-COVID - marca UPIT ; 6. Umidificator plante - marca UPIT ; 7. 

Ceasul elevului; 8. Automat de hrănire a animalelor de casă - marca UPIT; 9. Mini-

stație meteo; 10. Baston pentru nevăzători. 

- 6 ateliere de antreprenoriat organizate și desfășurate în colaborare cu experți din 

domeniul antreprenoriatului. 
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