
                                                                                  
 

                                                                                                          

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Titlul proiectului: Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural 
(CIP) Contract nr. POCU/626/6/13/132253 (COD SMIS 2014+ 132253)  
Act. 5.2 Organizarea târgurilor de locuri de muncă în domeniile de referință ale proiectului 

 
 

Târg de oferte de muncă 
Cluj-Napoca, 4 martie 2022 

-Agenda de discuții- 
 
 
  În derularea activității 5.2 Organizarea târgurilor de locuri de muncă în domeniile de referință ale 
proiectului, din cadrul proiectului CIP cu datele de identificare mai sus menționate, în cadrul Facultății 
de Studii Europene (FSE) se va proceda la organizarea unui târg de oferte de muncă la care, în acord cu 
prevederile cererii de finanțare, urmează să participe următoarele persoane: 
 

► membri ai echipei de implementare a proiectului din partea Facultății de Studii Europene: 
 coordonatorul de practică  
 cei doi supervizori de practică 
 cei trei experți de practică 
 responsabilul grup țintă 
 expertul inovare platformă 

 
► reprezentați ai instituțiilor gazdă ale stagiilor de practică (reprezentanți și tutori, în cazul în 

care nu este vorba despre aceeași persoană care să întrunească ambele calități), precum și reprezentanți 
ai altor companii din domeniul management cultural, din sfera socio-umană, cu potențial de inovare 

► studenții care au fost selectați pentru a face parte din grupul țintă în calupul 1. 
 
 
Scopul acestui târg de practică este de a permite instituțiilor gazdă ale stagiilor de practică, 

precum și altor companii din domeniul managementului cultural, din sfera socio-umană, cu potențial de 
inovare, să își prezinte ofertele de locuri de muncă și să recruteze studenți calificați. 

 
 
Târgul se va derula pe platforma ZOOM, urmând a fi folosit link-ul: 
https://zoom.us/j/4214494897?pwd=bTg3eEkxU3lKNitxNHlYa0liaVdVUT09 
 

 

https://zoom.us/j/4214494897?pwd=bTg3eEkxU3lKNitxNHlYa0liaVdVUT09


                                                                                  
 

                                                                                                          

 
Agenda de discuții a târgului va fi următoarea: 

 
 15.00-15.10 -     Cuvânt de deschidere 

- Prezentarea membrilor echipei de implementare a proiectului din partea FSE 
 Conf. univ. dr. Laura Maria-Herța 

 
 15.10-16.30: Prezentări ale companiilor și ale oportunităților de angajare de către 

reprezentanți ai entităților gazdă ale stagiilor de practică, enumerate mai jos, precum și 
prezentări ale companiilor și ale oportunităților de angajare de către reprezentanții celorlalte 
companii invitate la târg: 
 ADR Nord-Vest 
 Fundația Rațiu pentru Democrație  
 Konic Napoca Management România SRL 
 Napoca Management SRL 
 RDI PARTNERS SRL 
 Transilvania IT Cluster 
 AI Consulting  
 Social Entrepreneurship Hub  
 LC LEARNING & CONSULTING SRL  
 RCG Consulting  
 Svelt Consulting 

 
 

 16.30- 18.00: Sesiune de întrebări și răspunsuri 


