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Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „ PrakTIC-A: Liant de clasă superioară pentru CariERĂ!”
Cod Contract: POSDRU/189/2.1/G/156253
Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Anexa 1 la Planul de management și implementare

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

Activitatea (*)

Luna de implementare

Organizaţia care
implementează proiectul

1 A1 Managementul de proiect (L1...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitantului Partener naţional 1

2 A2 Consilierea si orientarea p...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitantului

3 A3 Desfasurarea stagiilor de p...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitantului Partener naţional 1

4 A4 Dezvoltare și implementare...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitantului Partener naţional 1

5 A5 Informarea si publicitatea ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitantului Partener naţional 1

Acţiuni

(*) - Activitatea
Obiective specifice (ObS)

Ordinea
activitatii

OS1. Cons si orient voc spec
1
pentru un GT de 150 de stud (lic
si master) in vederea identif unui
traseu profes personaliz pentru

Descriere

Resurse umane
necesare
(Solicitant - S
/Partener - P)
subcontractate

A1 Managementul de
proiect (L1-L5),
implicit in
subactivitatile A1.1

1 Manager proiect
84 ore/luna S, 1
Responsabil
financiar 84

Resurse
materiale
existente

Resurse materiale
achiziţionate

Sediu,
6 x dulap documente,
calculatoare,
Materiale consumabile,
laptopuri,
birotica si papetarie
imprimanta, mese

Rezultate propuse

Indicatori

R1.1 - echipa de proiect
constituita, R1.2 – 1
plan de management si
implementare realizat,

Indicator de
realizare imediata
(output): ID 482
Numărul de
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fiecare stud ce va urma stagiul de
pract in per de impl a pr. OS2.
Incadr unui nr de 150 de stud (lic
si master) in stagii personaliz de
pract, timp de 120 de ore/stud, in
cadr unor inst de profil specific
specializ stud si eval rez obtin la
finaliz activ de pract. OS3. Impl a
2 aplic inf in vederea gest si
monit GT, precum si pentru proc
de eval a rez obtin de stud in
urma ses de pract. OS4. Prom si
inform, in reg de impl, asupra
concept de stagii de pract in rand
stud precum si al angaj a.i. sa se
const nev unui demers concret in
ved tranz de la sc la viata act.

Coordonare intre
parteneri, raportare,
monitorizare,
intocmire si
gestionare documente
aferente proiectului
(L1-L5), A1.2
Activitati financiarcontabile, pregatirea
si depunerea cererilor
de rambursare,
inclusiv auditarea
proiectului (L1-L5),
A1.3 Derularea
procedurilor de
achizitii necesare
proiectului (L1-L5)

ore/luna S, 1
Responsabil proiect
84 ore/luna P1, 1
Responsabil
financiar 84
ore/luna P1

de birou,
conexiunea la
telefon si internet,
fax, utilitati,
videoproiector,
aparat foto,
telefoane.

OS1. Consilierea si orientarea
2
vocationala specializata pentru
un grup tinta de 150 de studenti
(licenta si master) in vederea
identificarii unui traseu
profesional personalizat pentru
fiecare student ce va urma stagiul
de practica in perioada de
implementare a proiectului.

A2 Consilierea si
orientarea
profesionala a
studentilor (L1-L4),
A2.1 Elaborarea si
tiparirea de materiale
in sprijinul activitatii
de consiliere si
orientare profesionala
(L1-L2), A2.2
Formarea grupului
tinta si selectarea
angajatorilor (L1-L4),
A2.3 Activitati de
consiliere si orientare
profesionala (L2-L4)

3 Experti consiliere
si orientare
profesionala 84
ore/luna S

Sediu,
calculatoare,
laptopuri,
imprimanta, mese
de birou,
conexiunea la
telefon si internet,
fax, utilitati,
videoproiector,
aparat foto,
telefoane

Materiale consumabile
participanti/grup tinta S,
Baterii de teste dedicate
pentru consiliere si
orientare in cariera S

R1.3 – 1 plan de
monitorizare si
raportare realizat, R1.4
– 1 plan de
management financiar
realizat, R1.5 – 2 cereri
de rambursare depuse/4
cereri de plata depuse,
R1.6 – 2/4 rapoarte de
audit aferente CR/CP
realizate, R1.7 – 1 plan
de achizitii realizat,
R1.8 – 11 documentatii
de achizitii realizate

persoane asistate
în tranziția de la
școală la viața
activă 150;
Indicator de
realizare imediata
(output): ID 266
Numărul
beneficiarilor
serviciilor de
consiliere în
carieră 150;

R2.1 - 1 pachet de
materiale suport pentru
activitatea de consiliere
si orientare profesionala
realizat, R2.2 – 1 set de
baterii de teste
achizitionat, R2.3 – 150
de studenti selectati.
R2.4 – 150 de
formulare de inscriere
completate, R2.5 – 1
portofoliu cu angajatori
interesati de sustinerea
stagiilor de practica,
R2.6 – minim 150 de
studenti consiliati.
R.2.7 – 1 raport final de
consiliere si orientare
profesionala.

Indicator de
realizare imediata
(output): ID 266
Numărul
beneficiarilor
serviciilor de
consiliere în
carieră 150;
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OS2. Incadrarea unui numar de
3
150 de studenti (licenta si master)
in stagii personalizate de
practica, timp de 120 de
ore/student, in cadrul unor
institutii de profil specific
specializarii studentilor si
evaluarea rezultatelor obtinute la
finalizarea activitatii de practica.

A3 Desfasurarea
stagiilor de practica
(L1-L5), A3.1
Elaborarea si tiparirea
materialelor suport
(ghid de practica, set
de materiale
specifice: fise de
observare, caiet de
practica etc.) (L1L2), A3.2Planificarea
si stabilirea cadrului
general de
desfasurare a stagiilor
de practica (L1-L2),
A3.3 Desfasurarea
stagiilor de practica
(L2-L4), A3.4
Monitorizarea
stagiilor de practica si
evaluarea rezultatelor
obținute de studenți
in cadrul stagiilor de
practică (L2-L4)

3 Experti consiliere
si orientare
profesionala 84
ore/luna S, 3 Tutori
practica 84
ore/luna P1

Sediu,
Materiale consumabile
calculatoare,
participanti/grup tinta S
laptopuri,
imprimanta, mese
de birou,
conexiunea la
telefon si internet,
fax, utilitati,
videoproiector,
aparat foto,
telefoane

R3.1 – 1 pachet
complet de
documentatie suport
pentru sustinerea
practicii, R.3.2 – 1
metodologie de
organizare a stagiilor de
practica realizata, R.3.3
– 1 set de documente
administrative privind
derularea practicii
semnat de catre
solicitant, studenti si
angajatori, R3.4 – 150
de studenti finalizeaza
stagiul de practica,
R3.5 – 1 raport final de
activitate realizat. R3.6
– 150 de caiete de
practica completate,
R3.7 – 1 raport de
monitorizare
intermediara a
activitatii de practica,
R3.8 – 150 de rapoarte
de evaluare a
rezultatelor obtinute de
studenti, R3.9 – 150 de
recomandari
vocationale emise,
R3.10 – 150 de
subventii acordate.

Indicator de
realizare imediata
(output): ID 482
Numărul de
persoane asistate
în tranziția de la
școală la viața
activă 150;

OS3. Implementarea a doua
aplicatii informatice in vederea
gestionarii si monitorizarii
grupului tinta, precum si pentru

A4 Dezvoltare și
implementare
instrumente
informatice (L1-L5),

1 Expert IT 84
ore/luna S, 1
Expert web
designer 84

Sediu,
calculatoare,
laptopuri,
imprimanta, mese

R4.1 – 1 infrastructura
hardware si software
instalata, R4.2 – 1 set
de specificatii definit,

Indicator de
realizare imediata
(output): ID 482
Numărul de

4

10 Licente de operare,
office si antivirus
laptop-uri S, 1 Licente
sisteme de operare
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procesul de evaluare a
rezultatelor obtinute de studenti
in urma sesiunii de practica.

OS4. Promovarea si informarea,
in regiunea de implementare,
asupra conceptului de stagii de
practica in randurile studentilor
precum si al angajatorilor astfel
incat sa se constientizeze nevoia
unui demers concret in vederea
tranzitiei de la scoala la viata
activa.
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A4.1 Stabilirea
specificatiilor si
dezvoltarea unei
platforme informatice
pentru gestionarea
grupului tinta (L1L5) A4.2
Implementarea si
configurarea
aplicatiei de evaluare
a rezultatelor obtinute
de studenti in cadrul
stagiilor de pregatire
practica (L2-L5)

ore/luna P1, 1
Expert dezvoltare
software senior 84
ore/luna P1, 4
Experti dezvoltare
software junior 84
ore/luna P1

de birou,
conexiunea la
telefon si internet,
fax, utilitati,
videoproiector,
aparat foto,
telefoane

server S, 1 Licenta
sistem de backup si
antivirus server S, 10
Laptop+accesorii S, 3
Multifunctionale S, 1
Server de aplicatii S, 1
Serviciu dezvoltare
aplicatie de evaluare a
rezultatelor obținute de
studenți în cadrul
stagiilor de pregătire
practică. In cadrul
acestei activitati se vor
achizitiona
echipamentele hardware
si software de baza
aferente ce vor sta la
baza sistemelor
informatice
dezvoltate/achizitionate
in cadrul proiectului.

R4.3 – 1 platforma
informatica pentru
gestionarea GT
dezvoltata , testata si
implementata cu
succes, R4.4 – 1
aplicatie de evaluarea a
rezultatelor obtinute de
studenti implementata
si configurata

persoane asistate
în tranziția de la
școală la viața
activă 150;
Indicator de
realizare imediata
(output): ID 266
Numărul
beneficiarilor
serviciilor de
consiliere în
carieră 150;

A5 Informarea si
publicitatea
proiectului (L1-L5).
A5.1 Realizarea
activitatilor de
informare si
publicitate proiect
(L1-L5). A5.2
Realizare,
dezvoltarea si
actualizarea site-ului
web al proiectului
(L1-L5). A5.3
Conferinta de lansare
si de final proiect

Expert informare si
publicitate 42
ore/luna S, Expert
web designer 84
ore/luna P1

Sediu,
calculatoare,
laptopuri,
imprimanta, mese
de birou,
conexiunea la
telefon si internet,
fax, utilitati,
videoproiector,
aparat foto,
telefoane

Afise200 buc, Pliante
200 buc, Brosuri 200
buc, Blocknotes 200
buc, Mape 200 buc,
Roll-up 4 buc, Pixuri
200 buc, Stick usb 200
buc, Anunturi presa 3
buc

R.5.1 – 1 plan de
informare si publicitate
realizat, R5.2 – 1
campanie de informare
si publicitate derulata
(Afise 200 buc, Pliante
200 buc, Brosuri 200
buc, Blocknotes 200
buc, Mape 200 buc,
Roll-up 4 buc,
Pixuri200 buc, Stick
usb 200 buc, Anunturi
presa 3 buc), R5.3 – 1
site de proiect dezvoltat
si actualizat constant,

Indicator de
realizare imediata
(output): ID 482
Numărul de
persoane asistate
în tranziția de la
școală la viața
activă 150;
Indicator de
realizare imediata
(output): ID 266
Numărul
beneficiarilor
serviciilor de
consiliere în
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R5.4 – 2 conferinte
(lansare si final)
sustinute

carieră 150;

5/4

