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FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013   
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”  
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Proiect „Start în carieră – Bune practici europene în consilierea profesională a studenţilor români” 
POSDRU/160/2.1/S/137360. 

 
Ministerul Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Uniunea Studenţilor din România, SIVECO Romania SA, SC LEAN 
PROJECT MANAGEMENT CONSULTING SRL, Universitatea „Titu Maiorescu”, SC GRAFFITI BBDO SA şi European Board 
of Certified Counselors implementează începând cu 14.04.2014, proiectul strategic „Start în carieră – Bune 
practici europene în consilierea profesională a studenţilor români”, POSDRU/160/2.1/S/137360.  

Proiectul se derulează pe o perioadă de 20 de luni şi este cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 „Investeşte în oameni!", Axa prioritară 2: 
“Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. "Tranziţia de la şcoală 
la viaţa activă".  

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi implementarea unor servicii de consiliere şi orientare 
profesională îmbunătăţite pentru un numar de 5000 de studenţi cu scopul de a facilita inserţia pe piaţa muncii sau 
motivarea acestora în vederea continuării studiilor. Se vor dezvolta tehnici şi metode de intervenţie noi şi targetate 
pe specificul grupului ţintă ce vor respecta standardele actuale aferente spatiului comunitar. Prin înfiinţarea a 13 
centre de consiliere şi orientare profesională la nivel naţional şi prin aplicarea de metode şi tehnici noi de consiliere, 
atât în timpul cât şi după terminarea proiectului, se va genera un efect pozitiv pe termen lung în ceea ce priveşte 
activitatea de consiliere a studenţilor. Mai mult, prin intermediul mediului on-line se va putea aplica principiul 
transferabilităţii informaţiei, iar metodele şi tehnicile de consiliere dezvoltate în cadrul proiectelor vor putea fi 
diseminate şi către alte grupuri de interes, spre exemplu, elevi. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
 

 Dezvoltarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pentru studenţi în vederea sprijinirii 
acestora la o tranzitie facilă şi cu efecte benefice pe termen lung de la şcoală la viaţa activă;  

 Furnizarea de servicii şi tehnici moderne, adaptate spaţiului comunitar, de orientare, consiliere şi îndrumare 
personalizate pe specificul grupului ţintă implicat în proiect; 

 Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii sau a continuării studiilor, persoanelor ce au beneficiat de servicii de 
consiliere, prin metode de comunicare moderne cu ajutorul soluţiei software ce va fi implementată în cadrul 
proiectului.  

 
Beneficiile aduse grupului ţintă constau în servicii de consiliere şi orientare profesională, care vor permite o 
decizie informată a studenţilor privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă, precum şi 
desfăşurarea de excursii tematice ca activităţi suport pentru serviciile de consiliere şi orientare profesională. 
 
Proiectul contribuie astfel la îndeplinirea obiectivului general al POSDRU prin derularea de acţiuni ce vizează 
dezvoltarea capitalului uman şi corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu cerinţele pieţei muncii, prin 
crearea şi implementarea de proceduri şi instrumente specifice, în vederea îmbunătăţirii accesului absolvenţilor şi 
participarea viitoare a acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă. 
 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:  
Persoana de contact: Marius Soare. 
Telefon: 0735.235.753 
E-mail: marius.soare@siveco.ro  
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