
 

 

                                                                                                                                                                            

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

Data: 18 August 2020 

Anunț de încheiere a proiectului 
„Dezvoltă abilități practice prin Agro & Tehnic Internship” 

 
 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I Al 
României" din Timișoara, în calitate de Partener al asocierii conduse de EGIS ROMÂNIA S.A., anunță 
finalizarea proiectului POCU/90/6/19/108860 cu titlul „Dezvoltă abilități practice prin Agro & Tehnic 
Internship”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 
6: Educație și competențe, obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării 
și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții.  
Obiectivul general: creșterea gradului de angajabilitate a 250 de studenți din regiunea Vest prin 
participarea la programe de învățare la locul de muncă. 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul instituțiilor de învățământ implicate, prin încheierea și 
operaționalizarea de parteneriate pentru practică cu angajatori. 

2. Dezvoltarea abilităților și compențentelor transversale pentru menținerea competitivității pe piața 
muncii a viitorilor angajați. 

3. Dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 250 de studenți în domeniile 
inginerie/tehnic/agricol, în vederea creșterii inserției lor pe piața muncii. 

 
Principalele activități derulate în cadrul proiectului: 

Activitatea 1. Elaborarea parteneriatelor între Partenerii proiectului, Universități și Angajatori a inclus 
dezvoltarea de parteneriate pentru practică între Universitati și angajatori pentru a asigura cadrul 
institutional care să permită studentilor participarea la stagii de practică și să iși 
descopere/exerseze/valorizeze/dezvolte aptitudini, abilități și competențe necesare inserției pe piața 
muncii. 
Activitatea 2. Informare și consiliere profesională a avut ca scop sprijinirea studenților cu specializari 
tehnice  (53 persoane) în stabilirea traseului profesional prin informare cu privire la piața muncii și 
tendințele acesteia, o mai bună autocunoaștere și dezvoltarea încrederii în sine precum și facilitarea 
tranzitiei către piața muncii. 
Activitatea 3. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă pentru 213 studenti 
(inregistrat ca grup țintă) din sectorul industriei și seviciilor (53 persoane) și din sectorul agroalimentar 
(160 persoane).  
 
Valoarea totală a proiectului este de 2.035.654,47 lei, valoarea cofinanțării UE este de 95,29%, respectiv 
1.939.825,95 lei iar valoarea cofinanțării asigurate de Beneficiar este de 95.828,52 lei.  
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 01.08.2018 – 18.08.2020 (incluzand 
perioada de suspendare a implementarii cuprinsa intre 01 – 17 mai 2020). 
 
Date de contact: 
Beneficiar – EGIS ROMANIA S.A., Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, Bucuresti, tel: 0213122448 / 
0213122445, www.egis-romania.com e-mail: egisromania@egis-romania.com 
Partener – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "REGELE MIHAI I AL 
ROMÂNIEI", Str. Calea Aradului nr. 119, Timișoara, http://www.usab-tm.ro. 


