
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.03.2021 
 

Anunț Conferința de lansare a proiectului 

„Improve yourself - ARCCA!” 

       București, 11.03.2021 
 

S.C. CAMPUS FACILITIES S.R.L. în parteneriat cu Universitatea din București anunță că 

proiectul „Improve yourself - ARCCA!” - POCU/626/6/13/133309, se implementează începând cu 

12.02.2021, având ca obiectiv general creșterea gradului de ocupare pentru 322 de studenti înscriși în 

învățământul superior din Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord Est și Centru, ca 

urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă cu precădere în sectoarele 

economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI. 

Scopul proiectului este acela de a informa studenții despre beneficiile și oportunitățile oferite în cadrul 

proiectului și recrutarea a 322 de studenți eligibili. Cei 322 de studenți eligibili, care compun grupul țintă 

al proiectului, vor beneficia de: 1. servicii de consiliere și orientare profesională în vederea dobândirii 

competențelor și cunoștințelor teoretice privind inserția pe piața muncii, 2. participarea la programe de 

învățare la locul de muncă. cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC 

și SNCDI, 3. crearea a 322 de planuri de carieră și premierea celor mai bune 100 dintre ele. 

Proiectul contribuie la colaborarea permanentă universitate - piața muncii, la promovarea 

activităților practice derulate în mediul universitar strict focalizate pe necesitățile reale ale 

firmelor care doresc să angajeze absolvenți, astfel încât să se reducă timpul afectat 

„perioadelor de probă”, la creșterea motivației grupului țintă în ceea ce privește găsirea unui 

un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă. 

Obiectivele conferinței 

Prezentarea principalelor obiective ale proiectului “Improve yourself - ARCCA!”. 

Prezentarea rezultatelor așteptate și a activităților proiectului “Improve yourself - ARCCA!”. 

Data și locația 

Evenimentul va avea loc în data de 11 martie 2021, ora 11:00, în Amfiteatrul Ioan Mihăilescu, 

Complexul din strada Panduri, nr.90 (Noul Rectorat al Universității din București). 

 

Date de Contact: 

Anamaria Dunca 

Telefon: 0741.327.222 

Email: proiecte@arcca.ro 
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