
   
 

 

1 

RAPORT DE EVENIMENT 
Eveniment Think-Tank INSPIRE 

Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach pentru 
dezvoltarea profesională? 

 
 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe 

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității 
lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor 
sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie 

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc 
de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți 

Titlul proiectului: INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 

Contract POCU/626/6/13/133017, 11759/13.10.2020, ID MySMIS: 133017 

 

 

 
 
 
 
 

INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică 
 
 
 
 
  



   
 

 

2 

CUPRINS 
 

 

 

 

 

 

1. CONTEXT                    
 

 

 

 

 

 

2. OBIECTIVE                   
 

 

 

 

 

 

3. COORDONATE               
 

 

 

 

 

 

4. INFORMARE ȘI PROMOVARE                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. REZULTATE              
 

 

 

 

 

 

6. INDICATORI                  
 

 

 

 

 

 

7. GRUP ȚINTĂ              
 

 

 

 

 

 

8. CONCLUZII                 
 

 

 

  



   
 

 

3 

1. CONTEXT                   
Evenimentul nr. 5: „Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un 

coach pentru dezvoltarea profesională?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a propus dezbaterea 

unor teme relevante pentru sincronizarea aptitudinilor și competențelor studenților cu cerințele 

angajatorilor în vederea valorificării potențialului studenților pe piața muncii. Evenimentul 

deschide seria de evenimente din domeniul Dezvoltare și reprezintă un punct focal de trecere a 

activităților derulate în cadrul proiectului INSPIRE spre inserția studenților în cadrul sesiunilor de 

mentorat, esențiale pentru dezvoltarea personală și profesională a acestora. Evenimentul nr. 5 

prezintă oportunitatea perfectă pentru studenți pentru a testa modul de lucru din cadrul sesiunilor 

de mentorat în timp ce explorează alternative și moduri de lucru viabile pentru dezvoltare 

personală și profesională, exemplificând activități de coaching, setare de obiective, metodologia 

GROW, acordare de feedback și feedforward etc. Evenimentul a avut și scopul de informare a 

studenților cu privire la importanța mentoratului, prin inserția în cadrul activităților de mentorat 

urmărindu-se capitalizarea tuturor oportunităților viitoare de angajare și creșterea agregată a 

potențialului de angajare a studenților din grupul țintă. Think-Tank-ul este o comunitate 

interdisciplinară de specialiști, studenți și stakeholderi, care identifică probleme și posibile 

răspunsuri pentru creșterea calității pieței de muncă de la nivel local și național, dezvoltat în cadrul 

proiectului INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare 

Economică” 133017. În contextul pandemic curent, evenimentul a fost organizat în format online 

utilizând platforma Google Meet, fapt ce a contribuit la sporirea impactului evenimentului 

desfășurat prin participarea unui număr relativ crescut de potențiali beneficiari ai grupului țintă și 

al studenților deja parte a grupului țintă.  

 
 

2. OBIECTIVE                   
 

Obiectivele evenimentului „Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală 

și de un coach pentru dezvoltarea profesională?” au vizat informarea studenților cu privire la 

procesul de mentorat și coaching, beneficiile participării în cadrul unor sesiuni de mentorat, 

informarea cu privire la tehnici și instrumente utile de aplicat în vederea dezvoltării personale și 

profesionale, contexte favorabile pentru dezvoltarea rețelelor profesionale sau a celor de 

stakeholderi. Evenimentul a vizat dezbaterea temelor relevante despre mentorat și coaching, cu 

participarea a unui mentor, respectiv Profesor univ. dr. Paul Marinescu și a unui coach, respectiv 

Sinclair Stevenson, în cadrul evenimentului nr. 5 de Think-Tank. În timpul evenimentului au existat 

sesiuni de întrebări/răspunsuri sau sesiuni de jocuri de rol pentru exemplificarea realistă și 

fundamentarea cunoștințelor împărtășite. 
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3. COORDONATE               
 

Locație: Evenimentul „Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de 

un coach pentru dezvoltarea profesională?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE s-a desfășurat în 

format online utilizând platforma Google Meets.  

 

Dată: Evenimentul „Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un 

coach pentru dezvoltarea profesională?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE s-a desfășurat pe data 

de 21.05.2021, în intervalul orar 17:00 -18:00. 

 

Domeniu: Dezvoltare 

 

Obiectiv: Sincronizarea aptitudinilor și competențelor studenților cu cerințele angajatorilor în 

vederea valorificării potențialului studenților pe piața muncii. 

 

Tema: 

 De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach pentru 

dezvoltarea profesională? 

 

Teme specifice: 

 Ce reprezintă dezvoltarea personală și de ce este importantă pentru toți studenții, 

indiferent de specializarea pe care o urmează? 

 Care este profilul unui mentor de succes și cum pot studenții să identifice mentorul potrivit 

pentru dezvoltarea lor personală? 

 Care sunt sfaturile unui mentor pentru studenții care caută o direcție în dezvoltarea 

personală? 

 Cum poate obține un student direcție în dezvoltarea personală cu ajutorul unei sesiuni de 

mentorat? 

 Ce reprezintă procesul de coaching și cum poate un coach să influențeze pozitiv dezvoltarea 

profesională a tinerilor profesioniști? 

 Cum se acordă feedback și feedforward pentru consolidarea unui plan de dezvoltare 

profesională pentru tinerii profesioniști? 

 Care sunt cele mai frecvente probleme în dezvoltarea profesională și ce recomandări oferă 

un coach pentru un proces eficient de dezvoltare profesională? 

 Cum își pot atinge tinerii profesioniști obiectivele de dezvoltare profesională cu ajutorul 

unei sesiuni de coaching? 
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Agendă: 

 17:00 – 17:05 | Introducere 
 17:05 – 17:15 | Intervenție Profesor univ. dr. Paul Marinescu 
 17:15 – 17:20 | Întrebări/Răspunsuri 
 17:20 – 17:30 | Joc de rol 
 17:30 – 17:40 | Intervenție Sinclair Stevenson 
 17:40 – 17:45 | Întrebări/Răspunsuri 
 17:45 – 17:55 | Joc de rol 
 17:55 – 18:00 | Concluzii 

 

4. INFORMARE ȘI PROMOVARE                  
 
 
 
 
 

Informarea și promovarea evenimentul „Level-up: De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea 

personală și de un coach pentru dezvoltarea profesională?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a 

fost realizată utilizând următoarele instrumente:  

 Pagină de promovare a evenimentului pe website-ul de prezentare al proiectului: 

https://inspire.idea-perpetua.ro/level-up   

 Postări dedicată pe pagina de Facebook a proiectului:  

https://www.facebook.com/inspire133017/posts/216996703568627  

https://www.facebook.com/inspire133017/posts/218420193426278  

https://www.facebook.com/inspire133017/posts/220007326600898  

 Postare dedicată pe pagina LinkedIn a proiectului:  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6800348641824428032 
 Newslettere transmise prin email către bazele de date ale partenerilor 

 Website-uri proprii ale partenerilor 

 Informarea directă a grupului țintă de către responsabilii selecție, monitorizare și motivare 

grup țintă și responsabilii facilitare cooperare și dialog stakeholderi prin canale diverse 

canale media 

 

 

Participarea la eveniment s-a realizat în baza înregistrării, prin completarea unui formular Google 

Forms. Persoanele înscrise și-au dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în 

conformitate cu legislația în vigoare odată cu completarea totală a formularului de înregistrare, iar 

aceștia au primit ulterior prin email un link de acces pentru Google Meet și coordonatele de 

participare în cadrul evenimentului. În plus, persoanele înregistrate au fost sunate în vederea 

reconfirmării telefonice a participării în cadrul evenimentului nr. 5 de Think-Tank. Evenimentul a 

fost înregistrat, iar acest aspect a impus reluarea cerinței de acordare a dreptului de prelucrare a 

datelor cu caracter personal. 

https://inspire.idea-perpetua.ro/level-up
https://www.facebook.com/inspire133017/posts/216996703568627
https://www.facebook.com/inspire133017/posts/218420193426278
https://www.facebook.com/inspire133017/posts/220007326600898
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6800348641824428032


   
 

 

6 

 
 

Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 1 

Bîlea Daniel-Ștefan 

 

 

 

 
 
5. REZULTATE              
 

Rezultatele evenimentului Level-up: ”De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală 

și de un coach pentru dezvoltarea profesională ?”  au constat, inclusiv, dar fără a se limita la 

următoarele: 

 70 x persoane înregistrate în vederea participării la evenimentul Level-up: De ce ai nevoie 

de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach pentru dezvoltarea profesională? 

 Audiență maximă în timp real de aproximativ 50 de persoane din rândul studenților cu dosare 

de înscriere în grupul țintă, studenților care urmează a se înscrie în grupul țintă și alți 

stakeholderi relevanți (reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, potențiali 

parteneri de practică, potențiali angajatori etc.). 

 Dezbaterea temelor de discuție împreuna cu studenții, membrii echipei de implementare, 

reprezentanții instituțiilor de învățământ, reprezentanții companiilor angajatoare și 

studenților cu privire la așteptările legate de parcursul profesional al studenților. 

 Informarea potențialului grup țintă cu privire la modalitatea de înscriere în grupului țintă, 

beneficiile proiectului și modalități de accesare a informațiilor suplimentare; 

 Informarea stakeholderilor cu privire la activitățile proiectului și modalitatea de implicare 

în proiect (reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, potențiali parteneri de 

practică, potențiali angajatori etc.). 

 Identificarea de potențiale soluții la problemele legate de accesul pe piața muncii a 

studenților și tinerilor absolvenți muncă și sprijinirea angajatorilor în identificarea de 

abordări pentru o retenție sporită a angajaților din rândul studenților. 

 Analiza feedback-ului primit de la studenți în ceea ce privește dezvoltarea procesului 

educațional și accesul acestora pe piața muncii. 

 

6. INDICATORI                  
 

Evenimentul Level-up: ”De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach 

pentru dezvoltarea profesională ?”  contribuie la realizarea următorilor indicatori ai proiectului:   
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 Indicatori de realizare (4S129, 4S129.2); 

În cadrul evenimentului Level-up: ”De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și 

de un coach pentru dezvoltarea profesională ?” s-au urmărit o serie de indicatori de realizare 

susținută de către membrii echipei cât și de către ceilalți invitați. 

Comunitatea proiectului de specialiști a venit în sprijinul invitaților cu teme de discuție relevante, 

unde au fost identificate probleme, cât și soluții reale în procesul de dezvoltare personală și 

coaching.  

În cadrul dezbaterii Level-up: ”De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un 

coach pentru dezvoltarea profesională ?” au participat oameni de specialitate, ce au putut să ofere 

studenților răspunsuri la orice întrebare, invitații evenimentului fiind specialiști în dezvoltarea 

personală a studenților. 

Prin derularea acestui eveniment, specialiștii proiectului INSPIRE, au incercat să-i îndrepte pe 

studenți către programe de mentorat și coaching. Invitații dezbaterii fiind profesorul univ. dr. Paul 

Marinescu - Profesor univ. dr. în cadrul Universității din București, Conducător doctorat în cadrul 

Academiei de Studii Economice din București, Mentor și Sinclair Stevenson – Assessor, Coach în 

cadrul Sinclair Leadership Assessment Limited UK.  

Pe parcursul dezbaterii s-a urmărit pe cât mai mult implicarea studenților, astfel încât problemele 

cu care se confruntă să fie rezolvate. Totodată, s-a creat o rețea de networking, în care studenții 

au aflat ce înseamnă mentoratul cât și dezvoltarea personală. 

Dezvoltarea personală, după cum au descris speaker-ii evenimentului reprezintă un proces foarte 

important în viața studenților, un proces de planificare în care studenții trebuie să dețină obiective 

clare, cât și niste activități cu ajutorul cărora se pot atinge obiectivele propuse. Totodată, resursele 

necesare dezvoltării personale reprezintă un element important.  

Aceste resurse pot fi greu de găsit, dar cu ajutorul echipei de implementare INSPIRE, studenților le 

sunt puse la dispoziție aceste resurse. Profilul unui mentor de succes este cel care împărtășește 

din experiențele proprii fără a se i cere acest lucru. Un mentor, întotdeauna oferă informații 

necesare dezvoltării celor care vor să fie îndrumați de acesta. 

 

Mai mult decât atât primul invitat al evenimentului a intrat în discuție cu studenții pentru a le afla 

dificultățile, astfel reușind să le ofere indicații, din postura de mentor.  

 Indicatori de rezultat (4S115, 4S116, 4S117); 

În cadrul acestei întâlniri au fost identificate problemele cu care se confruntă studenții în 

dezvoltarea personală și mentorat. 
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Împreună cu invitații din această întâlnire, comunitatea noastră de specialiști a realizat un transfer 

de know-how legat de mentorat și coaching, astfel oferindu-le studenților cele mai utile informații 

pentru planurile acestora, informații la care studenții nu aveau acces până acum. 

Echipa de implementare a proiectului INSPIRE, va organiza cu aceeași frecvență evenimentele de 

Think-tank și va aduce speaker-i de succes din toate domeniile de interes pentru studenți. 

În urma feedback-ului primit de la studenți, vor fi îndeplinite dorințele acestora cât mai mult la 

evenimentele următoare și le vom oferi sprijin pe toată perioada de implementare a proiectului 

INSPIRE.  

Datorită implicării active în cadrul dezbaterii, echipa de implementare, cât și invitații au reușit să 

extindă nivelul de cunoștințe al studenților și să le diminueze eforturile în căutarea unui mentor 

sau coach. 

Studenții au fost încurajați să participe la cât mai multe evenimente de Think-Tank, ca să-și ușureze 

procesul de dezvoltare personală și să cunoască cât mai mulți mentori. 

Evenimentele de dezbatere periodice reprezintă un punct forte, care ar putea decide viitorul 

studenților, astfel extinzând orizonturile și cunoștințele fiecăruia. 

 

7. GRUP ȚINTĂ              
 

Grupul țintă potențial al proiectului „INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative 

pentru Revitalizare Economică” vizează 325 de studenți (ISCED 6 – programe de licență și ISCED 7 

– programe de masterat) proveniți din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Centru, Nord-

Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest.  

Partenerul P2 - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va furniza preponderent grupul țintă din 

cadrul  proiectului, însă procesul de selecție va fi deschis și altor studenți care îndeplinesc criteriile 

de eligibilitate solicitate prin Ghidul Condiții Specifice - Stagii de practică pentru studenți în 

vederea respectării principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare.  

În cadrul evenimentului Level-up: ”De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și 

de un coach pentru dezvoltarea profesională ?” au participat în timp real de aproximativ 50 de 

persoane (studenți, membrii echipei de proiect, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, 

parteneri de practică, angajatori și alți stakeholderi. 

 

8. CONCLUZII                 
 

Evenimentul Level-up: ”De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach 

pentru dezvoltarea profesională ?”  din cadrul proiectului „INSPIRE - Inițiative Necesare de Stagii 

de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică” s-a derulat cu succes în format online, în 

vederea participării în cadrul conferinței s-au înscris 70 persoane, dintre care au participat 
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aproximativ 50 persoane prin intermediul platformei Google MEET, acestea vizionând  live 

evenimentul Level-up: ”De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și de un coach 

pentru dezvoltarea profesională ?”  și interacționând cu echipa de management și implementare a 

proiectului.  

După finalizarea evenimentului, participanții au primit un email de follow-up cu link-uri către 

înregistrarea video și link către website-ul și paginile de social media ale proiectului. 

Conceptul evenimentului Level-up: ”De ce ai nevoie de un mentor pentru dezvoltarea personală și 

de un coach pentru dezvoltarea profesională ?” al proiectului INSPIRE a fost de a sprijinii studenți, 

de-ai ajuta în procesul de dezvoltare personală și totodată, de a Identifica soluții la problemele cu 

care se confruntă atunci când sunt în căutarea unui mentor sau coach. 

În cadrul evenimentului au fost identificate problemele cu care se confruntă studenții. Cu ajutorul 

invitaților aleși pentru dezbatere și datorită intervențiilor studenților au fost găsite rezolvări la 

problemele evidențiate. 

Printre aceste probleme, se enumeră următoarele: 

 Cum se pot îndrepta studenții către o carieră potrivită nevoilor acestora ? 

 Cum se poate identifica un mentor de succes ? 

 Care sunt activitățile pe care să le întreprind ca să mă pot dezvolta cât mai mult ? 

 Cum poate un student să obțină direcție în procesul de dezvoltare personală și cum poate să 

beneficieze de acces la programe de mentorat ? 

 Care este procesul de coaching ? 

În urma identificării problemelor, specialiștii proiectului, au oferit sprijin studenților și, 

totodată soluții la problemele evidențiate. 
 

 

 

 

 

Întocmit, 

Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 2 

Ivașcu Andrei 

 

 

 

9. ANEXE              
Anexele evenimentului sunt prezentate individual în Rapoartele de activitate și livrabilele: 

 Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 1 (P0) 

 Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 2 (P1) 

 Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 3 (P2) 

 Responsabil facilitare cooperare și dialog stakeholderi 4 (P2) 


