
 
 
A3.2 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul 
privat către reţeaua unităţilor de învăţământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la 
unităţile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale 
pieţei muncii la nivel regional /local. 
 
07 Ianuarie 2021 - 06 Octombrie 2022 
 
Durata: L4-L24 
Modalitatea de implementare 
Subactivitatea presupune realizarea unei platforma informatice pentru coordonarea proceselor de 
practica, consiliere profesionala și informare în dublu sens privind oportunitățile de învățare și 
corelare cu nevoile pieței muncii care va susține sistemul bifuncțional de comunicare scoală mediu 
de afaceri și invers în vederea creării de noi parteneriate pentru derularea de activități practice, 
postarea de anunțuri de ocupare a unor posturi, postarea de noutăți privind domeniile de pregătire 
nou introduse de anumite licee și scoli profesionale de unde companiile își pot recruta viitori angajați. 
Intervențiile vizează: 

 crearea unui sistem bifunctional de informare între școală și mediul de afaceri; 

 cunoașterea de către tineri a ofertelor de învățare la locul de muncă și ocupare în cadrul 
companiilor partenere și nu numai; 

 informarea angajatorilor cu privire la numărul și profilul absolvenților din unitățile de 
învățământ de unde ar dori să recruteze personal; 

 coordonarea stagiilor de practică utilizând platforma; 

 dezvoltarea-adaptarea paginii web a solicitantului aferentă proiectului POCU în vederea 
asigurării transferabilităţii rezultatelor, în sensul că materialele de practică și altele vor fi 
diseminate pe web-site-ul proiectului. 

Astfel platforma va include următoarele facilități: 

 baza de date parteneriate și companii cu care instituțiile de învățământ au semnat 
parteneriate; 

 baza de date cu elevii ce au derulat stagii de practică; 

 traseul educațional și profesional al elevilor (portofolii Europass/Youthpass); 

 proiecte actuale și viitoare unde elevii se pot înscrie pentru mobilități Erasmus +, pentru stagii 
în țări UE, pentru voluntariat etc.; 

 secțiune de joburi și internship-uri postate de companiile partenere; 

 secțiune cu materiale și modele de caiete/proiecte de practică; 

 secțiune concurs proiecte de practică pentru concursurile organizate. 
 
Platforma on-line va fi externalizată unui furnizor de aplicații IT. 
Rezultate corelate – R9 
Amplasament: - la sediul solicitantului 
Experți implicați: Expert parteneriate 
 
Tema secundară la care contribuie la subactivitatea: Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a 
calității tehnologiilor informației și comunicațiilor. 
 
Amplasamente  
Birou proiect Solicitant - Str. STR. PAȘCANI, nr. 9, Municipiul Craiova, cod poștal 200151, judeţul 
Dolj, România 
Rezultate previzionate R9 – 1 Platforma informatica pentru coordonarea proceselor de practică, 
consiliere profesională și informare în dublu sens privind oportunitățile de învățare și corelare cu 
nevoile pieței muncii. 
 
Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS3, activitatea A3 – A3.2 și indicator 4S131 
Îmbunătățirile/beneficiile reale pe care acest rezultat le aduce sunt: 

 crearea unui sistem bifunctional de informare între școală și mediul de afaceri; 

 cunoașterea de către tineri a ofertelor de învățare la locul de muncă și ocupare în cadrul 
companiilor partenere și nu numai; 

 informarea angajatorilor cu privire la numărul și profilul absolvenților din unitățile de 
învățământ de unde ar dori să recruteze personal; 

 coordonarea stagiilor de practică utilizând platforma. 
(Conform cererii de finanțare Cod 133030 – MySMIS) 


