
 

 OPTIMIZAREA INSERȚIEI  
ABSOLVENȚILOR  
PE PIAȚA MUNCII                                                       

    

Organizatori:  

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE   

SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ   

AGENȚIA PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, ATRAGERE DE 

INVESTIȚII ȘI PROMOVARE A EXPORTULUI PLOIEȘTI  

PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII PRAHOVA 

BIZZ CLUB ROMÂNIA 

Scopul activității: 

  Scopul proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de ocupare a absolvenților prin dezvoltarea și 

promovarea parteneriatelor între mediul universitar și agenții economici, pentru facilitarea tranziției de 

la școală la viața activă. 

Agenției pentru IMM, 
Atragere de Investiții 

și Promovare a 
Exportului Ploiești 

Patronatul 
Intreprinderilor Mici 
Si Mijlocii Prahova 
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Descrierea activității: 

  Inserția profesională a absolvenților de învățământ superior este o temă care preocupă din ce în 

ce mai mult actorii instituționali implicați în domeniul educației. Pentru a se asigura tranziția de la 

școală la viața activă și inserția absolvenților pe piața muncii este nevoie de acțiuni complexe. 

 

  Obiectivul general al acestui proiect vizează îmbunătățirea gradului de ocupare al viitorilor 

studenți,    printr-un program integrat de informare, consiliere şi servicii de mediere, optimizate conform 

cerințelor actuale ale pieței muncii. 

 

  Scopul programului de consiliere este de a asigura tranziția absolvenților de învățământ 

superior de la sistemul de educație la piața muncii, de a consolida competențele şi abilitățile profesionale 

pentru adaptarea la cerințele practice şi exigențele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare la 

locul de muncă. 

Activități: 

• Promovarea învățării la locul de muncă în parteneriat cu mediul de afaceri; 

• Orientare profesională și consiliere în carieră; 

• Formarea și consolidarea competențelor cheie (comunicare,lucrul în echipă,dezvoltare personală, 

gândire critică). 

Număr studenți beneficiari direcți: 

  45 de studenți, masteranzi, doctoranzi de la Universitatea Transilvania din Braşov, Academia de 

Studii Economice București, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Lucian Blaga” 

Sibiu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, 

Universitatea din Pitești, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Universitatea din Oradea, 

Universitatea „Aurel Vlaicu”Arad, Universitatea  „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Universitatea din 

Petroșani, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. 



 

3 

Descrierea parteneriatului: 

  Studenţii selectaţi vor beneficia de sesiuni de orientare profesională și consiliere în carieră 

împreună cu reprezentanti ai agenţilor economici parteneri în cadrul unui eveniment intitulat„Primii pasi 

în carieră” și vor participa la un training de „Dezvoltare Personală”. 

Având în vedere bunele relaţii de colaborare, vă invităm să participați la activitățile din cadrul 

proiectului și să ne acordați sprijinul prin mediatizarea acestuia. Partenerii dumneavoastră din mediul de 

business vor avea la dispoziţie câte un spaţiu dedicat în care să-si prezinte oferta de locuri de muncă 

precum şi posibilitatea expunerii de rollup-uri şi alte materiale promoţionale. 

Prin intermediul acestui eveniment atât studentii, masteranzii cât și tinerii profesioniști își pot 

gasi cele mai potrivite oportunități de carieră. 

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm să participați la deschiderea oficială, miercuri, 29 mai 

2019, ora 13:30, în Amfiteatrul AP9. 

 

Coordonatori proiect: 

Conf. univ. dr. Aurelia PĂTRAŞCU                               Prof. univ. dr. Daniela Angela BUZOIANU 

        Decan al Facultății de Științe Economice                      Prorector al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 

                                                                                             Președinte al Societății Antreprenoriale Studențești 

 

MEMBRI:                  

-Conf. univ. dr. Ana Tănăsescu - Prodecan al Facultății de Științe Economice 

-Conf. univ. dr. Mădălina Albu - Prodecan al Facultății de Științe Economice 

 -Lector univ. dr. Alina Gabriela BREZOI  - Prodecan al Facultății de Științe Economice  

-Lector univ. dr. Maria Valia Mihai - Facultatea de Științe Economice 

-Lector univ. dr. Mihaela Oțelea- Facultatea de Științe Economice 

-Lector univ. dr. Loredana Păunescu - Facultatea de Științe Economice 

-Vasile Ailene- Președinte al Ligii Studenților din Centrul Universitar Ploiești 

-Nicolae Ioniță- Director Casa de Cultură a Studenților Ploiești                    


