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Investeşte în oameni !
Scurtă prezentare a proiectului
Proiect finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
Proiect Strategic
Parteneriat transregional, care cuprinde:
o Regiunea Vest
o Regiunea Sud-Vest
o Bucureşti
o Regiunea Sud-Est
o Regiunea Centru
Parteneri:
 CCIA Timişoara - coordonator
 CCI Bucureşti
 CCINA Constanţa
 S.C. Confort Imobiliare SRL Drobeta Turnu Severin
 CCI Braşov
 Universitatea „Politehnica” Timişoara - Centrul de Informare şi Consiliere a
Studenţilor (CICS)
 Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor
 Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului este realizarea unei scheme practice inovatoare la
nivel transregional asupra modului în care se face corelarea dintre cunoştinţele de
bază, dobândite în şcoală şi competenţele specifice, dobândite prin practică,
necesare locului de muncă, în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă,
în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, şi creşterea aptitudinilor de muncă
a unui număr 400 de viitori absolvenţi şi în consecinţă îmbunătăţirea perspectivelor
de inserţie ale acestora pe piaţa muncii.
Obiective specifice:
o Dobândirea competenţelor necesare de către 400 de studenţi, viitori absolvenţi grupul ţintă, în vederea creşterii adaptabilităţii tinerilor absolvenţi la cerinţele
primului loc de muncă;

o
o
o
o
o
o

Dobândirea competenţelor pentru consilierea în carieră de către 25 de consilieri
din cele 5 regiuni de dezvoltare prin participarea la cursul de formare în ocupaţia
de Consilier orientare profesională;
Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere în carieră;
Perfecţionarea profesională unui număr de 140 de mentori din cele 5 regiuni, în
vederea integrării grupului ţintă în viaţa activă;
Promovarea serviciilor de formare profesională în ocupaţiile de consilier de
orientare şi mentor pentru muncă;
Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi, întreprinderi şi alte
instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
Realizarea unui ghid metodologic aplicabil la nivel naţional şi cu posibilitate de
adaptare pentru alte grupuri ţintă, aparţinând altor grupe de vârstă.

Rezultate anticipate
 25 de consilieri formaţi în ocupaţia de consilier de orientare privind cariera
 140 de mentori/tutori formaţi în ocupaţia de mentor
 400 de studenţi consiliaţi în carieră de către cei 25 de consilieri
 400 studenţi care vor beneficia de practică în firme sub îndrumarea celor 140 de
mentori
 Ghid metodologic pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii pentru
studenţi
Grup ţintă
Studenţi – persoane aflate în perioada de educaţie şi formare profesională iniţială, nivel
terţiar, al căror program de studiu cuprinde efectuarea de stagii de pregătire practică la
locul de muncă.
Proiectul vizează 400 de studenţi din 5 judeţe, din regiunile ţintă.
Bugetul proiectului: 8.213.161 lei
Finanţare de 7.783.031 lei
din Fondul Social European PROGRAMUL
OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU) CCI
2007RO051PO001 şi de la Bugetul de stat
Co-finanţarea beneficiarului şi a partenerilor: 430.130 lei
Informaţii referitoare la proiect se pot obţine la sediul partenerului: Camera de Comerţ
şi Industrie Braşov, Str.M. Kogălniceanu nr. 18-20, cod 500173, telefon 0268/547080,
persoana de contact: Daniela Giol – Coordonator regional proiect.

