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Comunicat de presă pentru finalizarea 
proiectului Competent CFB 

 
Finalizarea proiectului „Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Facultățile de 
Chimie și Inginerie chimică, Fizică, Biologie și Geologie POCU/90/6/13/6/14/109175” – cod 
MySMIS 109175 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, împreună cu SC Extracte 
Naturale Natex SRL, în calitate de partener, anunță finalizarea implementării proiectului 
„Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Facultățile de Chimie și Inginerie 
chimică, Fizică, Biologie și Geologie POCU/90/6/13/6/14/109175”. 

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, 
proiectul s-a desfășurat în perioada 24 septembrie 2018 – 10 noiembrie 2021,  beneficiind de un 
buget în valoare de 2.191.139,20 lei din care 2.141.582,21 lei a fost finanțare nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiectului a fost implementarea unui program integrat de informare, 
instruire, consiliere, asistență și alte servicii suport pentru consolidarea procesului de adaptare a 
competențelor studenților de la Facultățile de Chimie și Inginerie chimică, Fizică, Biologie și 
Geologie cu cerințele pieței muncii. 

Grupul țintă al proiectului a fost alcătuit din 250 studenţi care au beneficiat de sprijin pentru 
tranziţia de la şcoală la viaţa activă din care, 25 studenţi din mediul rural. 

Principalele activități organizate în cadrul proiectului au constat în: participarea la evenimente de 
prezentare a agenţilor economici, organizate la sediile facultăţilor implicate în proiect, 
participarea la stagii de practică organizate la agenţi economici, decontate din proiect, 
participarea la competiţii profesionale şi acordarea unui număr de 150 de premii, a câte 1000 lei 
fiecare, acordarea unui număr de 100 de burse de practică în cuantum de 800 lei fiecare, 



studenţilor care aparţin grupurilor vulnerabile, participarea la întâlniri individuale de consiliere şi 
orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţilor pieţei 
muncii, în vederea creşterii angajabilităţii.  

 

La finalul perioadei de implementare, principalele rezultate obținute sunt următoarele: 

• 38 acorduri de practică (protocoale de colaborare); 
• 27 evenimente prezentare a partenerilor de practică realizate; 
• 257 stagii de pregătire practică desfașurate de către studenți; 
• 150 premii oferite studenților în cadrul competițiilor profesionale organizate; 
• 268 studenți care au beneficiat de activități de consiliere și orientare profesională axate 

pe dobândirea de competențe care răspund necesitătilor pieței muncii; 
• 1 sistem de informare coordonată functional; 
• 1  MLW (Mutual Learning Workshop) organizat; 
• 1 Blueprint tipărit; 
• 1 broșură pentru combaterea discriminării editată; 
• 99 studenți apartinând grupurilor vulnerabile care au beneficiat de burse de practică; 
 

 

Detalii suplimentare despre proiect puteți obține la:  
 
Facultatea de Chimie și Inginerie chimică 
Cluj-Napoca, Strada Arany Janos 11, Cluj-Napoca RO-400028, Tel.0264 591 998 
Facultatea de Biologie și Geologie 
Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Bilașcu nr.44, RO-400015, Tel. 0264 431 858 
Facultatea de Fizică 
Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, RO-400084, Tel. 0264 405 300-int. 5176 
sau pe site-ul proiectului: http://competentcfb.granturi.ubbcluj.ro/index.html 
 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014-2020 

 


