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Sesiuni de instruire şi alte activităţi pentru studenţi în cadrul proiectului SIBdev

Municipiul Baia Mare, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar
Nord Baia Mare începe implementarea “Acţiunii la Scară Mică” (Small Scale Action - SSA) din
cadrul proiectului SIBdev “Social impact bond development for improved public service delivery –
Dezvoltarea obligațiunilor de impact social pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice”.
Partener în derularea activităţilor este şi Asociaţia Liga Studenţilor “Pintea Viteazul” Baia Mare.
În cadrul acţiunilor vor avea loc sesiuni de instruire destinate studenţilor axate pe dezvoltarea
competenţelor socio-profesionale de tip soft, simularea de interviuri de angajare cu reprezentanţi ai
mediului privat precum şi un concurs de idei antreprenoriale. În programul pilot de educaţienonformală sunt curpinşi 60 de studenţi si 15 vor participa la concursul de idei de afaceri. De
asemenea, 400 de persoane, studenţi dar şi cadre universitare vor fi intervievate în cadrul activităţii
de cercetare şi vor răspunde la întrebări legate de calitatea învăţământului universitar şi adaptarea
programei la piaţa muncii.
SSA vine ca răspuns la o nevoie reală, cunoscută şi identificată atât la nivelul oraşului Baia Mare
cât şi la nivelul ţării noastre şi anume slaba corelare între mediul academic (ceea ce se învaţă) şi
mediul privat (specializări de care au nevoie).
Prin implementarea SSA dorim să răspundem următoarelor întrebări:
1. Cum se poate realiza un transfer de know-how între studenţii viitori absolvenţi şi companiile
private?
2. Cum poate fi crescută retenţia studenţilor proveniţi din localităţiile din jurul Băii Mari în oraşul
nostru?
3. Care sunt modalităţiile prin care universitatea poate veni în întâmpinarea nevoilor de
dezvoltare a abilităţilor soft pentru studenţii băimăreni?
4. Cum poate fi întărită colaborarea între autorităţiile publice locale, mediul privat şi mediul
universitar?
Municipiul Baia Mare este partener în proiectul SIBdev “Social impact bond development for
improved public service delivery – Dezvoltarea obligațiunilor de impact social pentru îmbunătățirea
furnizării serviciilor publice”. Scopul acestui proiect este de a explora modul în care
parteneriatele/obligațiunile de impact social pot fi utilizate pentru a îmbunătăți furnizarea serviciilor
publice în domenii precum ocuparea forței de muncă, îmbătrânirea populației și imigrația, dar şi în
domeniile cultură, tineret sau social.
În cadrul acestui proiect, Municipiul Baia Mare abordează problema legată de ocuparea forţei de
muncă vizând reducerea şomajului şi/sau crearea de noi locuri de muncă, în special în ceea ce
priveşte tinerii, axându-ne pe studenţii din anii terminali în căutarea unui loc de muncă.
Miclăuş Dorin
Manager de proiect

Liderul de proiect este orasul Heerlen din Olanda si avem parteneri din Portugalia, Ungaria, Estonia, Danemarca, Spania,
si Italia. Proiectul SIBdev este finanţat din programului URBACT III. Axa prioritară 1 – “Promovarea dezvoltării durabile
integrate”, Obiectivul tematic 8: Ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea forţei de muncă Perioada de implementare:
septembrie 2019-mai 2022.
https://urbact.eu/sibdev

