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Investeşte în oameni !
Fondul Social European
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare
Resurse Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 ” Tranziţia de la scoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: “Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă, prin programe de pregătire
practică la agenţii economici”
Contract nr. POSDRU/22/2.1/G/24926

Rezultate / realizări atinse în primul an de implementare a proiectului POSDRU
24926 „Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă, prin
programe de pregătire practică la agenţii economici”,
de la 01.09.2009 - până în data de 15.09.2010
Rezultate/realizări atinse pe perioada anului 1 de implementare a proiectului
























21 studenţi cazaţi;
90 caiete de practică distribuite studenţilor;
20 reviste/abonamente achiziţionate;
200 cărţi de specialitate achiziţionate;
400 broşuri achiziţionate;
1 lot de echipamente individuale de protectie;
90 de studenţi în practică la agenţii economici, din care 34 in luna iunie, 49 in luna iulie si 7
in luna august;
1506 ore de practică în întreprinderi, la care au participat studenţii;
1 comisie de evaluare;
90 fişe de observare completate;
1 proces verbal al comisiei de evaluare nr. 42/16.08.2010;
90 de studenţi sprijiniţi prin acordarea de subvenţii;
1 proces verbal pentru opţiunea studenţilor pentru premiile în bani sau excursie nr.
43/17.08.2010;
1 excursie de studiu;
15 premii acordate;
15 studenţi participanţi la excursia de studiu premii cu durata de 5 zile, pentru care a cuprins
vizite la angajatori potenţiali din Uniunea Europeană, relevanţi pentru calificarea în care se
şcolarizează studenţii;
1
site
al
proiectului
continuu
actualizat
şi
disponibil
la
adresa:
http://www.uab.ro/proiecte/posdru_22_24926/index.htm
,
precum
şi
la
adresa
http://www.hightechalba.ro/ ;
fotografii la evenimente.
parteneriate încheiate între şcoli, universităţi, întreprinderi şi alte instituţii în vederea
sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă - 2
broşuri/fluturaşi tipăriţi - 1500
modele fişe de observare – 30
modele de caiete de practică aplicate la monitorizarea stagiului de practică - 30
convenţii cadru încheiate pentru stagiile de practică - 21

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

UNIVERSITATEA „1DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA

Instrumente Structurale
2007-2013

Mai jos se poate studia un tabel ataşat pentru a furniza o mai bună privire de ansamblu asupra
rezultatelor proiectului pentru anul I de implementare.
Indicatori atinşi:
Valoare
prognozată 1

Valoare
realizată până
la ultimul RTF
aprobat 2
Perioada
01.09.200930.06.2010

200

90

0

2

2

Nu e cazul

70%

Nu e cazul

Nu e cazul

1800
1500
30
30

504
1500
30
30

1002
Nu e cazul
Nu e cazul
Nu e cazul

20

21

Nu e cazul

1800

504

1002

70%

Nu e cazul

45%

Indicatori

Indicatori de realizare imediată
(output) 4
Numărul de persoane asistate în
tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Numărul parteneriatelor încheiate
între şcoli, universităţi, întreprinderi
şi alte instituţii în vederea sprijinirii
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă
Indicatori de rezultat 5
Ponderea persoanelor asistate în
tranziţia de la şcoală la viaţa activă
care îşi continuă studiile
Indicatori adiţionali 6
Indicatori de realizare imediată
(output) adiţionali
ore de stagii de practică planificate
broşuri/fluturaşi tipăriţi
modele fişe de observare
modele de caiete de practică aplicate
la monitorizarea stagiului de practică
convenţii cadru încheiate pentru
stagiile de practică
Indicatori de rezultat adiţionali
ore de stagii de practică la care au
participat studenţii
ponderea studenţilor care au
beneficiat de subvenţii individuale

Valoare
realizată în
perioada de
raportare 3
01.07.201015.09.2010

Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform
ultimelor modificări (Acte Adiţionale)
2
Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul
perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se
va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).
3
Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare
4
Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului
5
Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului
6
Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului
1
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ponderea studenţilor care au
participat la stagii de practică în
străinătate
ponderea studenţilor care au fost
premiaţi
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9%

Nu e cazul

Nu e cazul

19%

Nu e cazul

19%

Grup ţintă în perioada raportată:
Grup ţintă 7

Studenţi 200

Valoare realizată până
la ultimul RTF
aprobat 9
Perioada: 01.09.200930.06.2010
Bărbaţi
Femei
Bărbaţi
9
81

Valoare
prognozată 8

Femei

Valoare realizată în
perioada de
raportare 10:
01.07.201015.09.2010
Femei
Bărbaţi
-

Grup ţintă – se va insera grupul ţintă conform contractului
Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în
conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)
9
Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv
până la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la
…/…/…).
10
Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare
7
8

