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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 “Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii” 
Domeniul major de intervenŃie 2.1 “TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă” 
Titlul proiectului: “Sprijinirea tranziŃiei de la educaŃia inginerească la piaŃa competitivă a 
muncii din domeniul mentenanŃei şi reparării autovehiculelor” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/81459 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 
Partener: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Lansarea proiectului: 

“Sprijinirea tranziŃiei de la educaŃia inginerească la piaŃa 
competitivă a muncii din domeniul mentenanŃei şi reparării 

autovehiculelor” 
Data: 25.01.2012 

 

Partenerii proiectului:  

Proiectul se va desfăşura într-un parteneriat format din: 

- Beneficiar: Universitatea din Oradea (Facultatea de Inginerie Managerială şi 

Tehnologică); 

- Partener: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (Facultatea de Mecanică). 

Cele două facultăŃi desfăşoară programe de studii universitare în domeniul 

Ingineria Autovehiculelor  (studii de licenŃă,  respectiv licenŃă, masterat şi 

doctorat). 

Valoarea totală a proiectului: 1.388.838 lei 

Valoarea finanŃării nerambursabile: 1.281.353 lei 

Grupul Ńintă:  

101 studenŃi ai programului de studiu Autovehicule Rutiere şi/sau masteranzi care 

au finalizat studiile de licenŃă la programul de studiu Autovehicule Rutiere. 
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Obiectivul general al proiectului: 

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenŃilor în vederea îmbunătăŃirii 

tranziŃiei de la şcoală la viaŃa activă, prin implementarea metodei interactive de 

învăŃare ’’intreprindere simulată’’, în scopul dobândirii cunoştinŃelor de pregătire 

profesională care nu sunt prevăzute în curriculum-ul obligatoriu, precum şi 

pentru creşterea şanselor de reuşită pe piaŃa competitivă a muncii din domeniul 

mentenanŃei şi reparării autovehiculelor. 

ActivităŃi realizate: 

 Pregătirea profesională a studenŃilor în cadrul intreprinderii simulate;  

 Dezvoltarea de servicii de orientare şi consiliere în carieră; 

 Organizarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea stagiului de pregătire 

practică;  

 Campanie de informare/conştientizare a studenŃilor cu privire la oportunităŃile 

oferite acestora pentru efectuarea stagiului de pregătire practică.  

Principalele rezultate anticipate:  

 Suport de training pentru toate activităŃile desfăşurate în departamentele 

intreprinderii simulate;  

 Parteneriate cu potenŃiali angajatori privind lansarea ofertelor de locuri de 

muncă; 

 Acorduri de parteneriat cu agenŃi economici pentru desfăşurarea stagiului de 

pregătire practică pentru studenŃi; 

 Vizite de studii practice interregionale, cu studenŃii, la agenŃi economici din 

domeniul auto şi / sau universităŃi care derulează programe de studii în 

domeniul Ingineria Autovehiculelor / Ingineria Transporturilor. 

Persoană de contact:  

Manager de proiect - Şef lucrări dr. ing. George Dragomir, Universitatea din 

Oradea, telefon 0723268456, email: georgedragomirposdru@yahoo.com 


