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FIȘĂ DE PROIECT NR.41 

 

Titlu proiect: Cariera ta începe azi! – program de consiliere și orientare profesională 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 2.1 

 

Descrierea proiectului: Proiectul urmărește derularea de activități de consiliere profesională privind 

consilierea și orientarea profesională pentru tranziția spre piața muncii pentru un număr de 20.000 

elevi din licee teoretice, licee vocaționale, școli generale clasele VII-VIII, din regiunile de dezvoltare 

Sud Muntenia și Sud Vest. 

Obiectiv general: creşterea adaptabilităţii tinerilor la cerinţele pieţei muncii şi la cerinţele specifice 

locului de muncă, precum si educarea capacității de a avea opțiuni personale, în cunostință de cauză 

prin activităţi de consiliere si orientare profesionala 

Obiective specifice: 

– furnizarea unor  servicii de calitate privind consilierea si orientarea in cariera, prin suportul 

asigurat pentru un număr de 20.000  elevi din regiunile Sud Muntenia și Sud Vest in alegerea 

unei cariere și a dezvoltării personale 

– constientizare si popularizare in randul elevilor a necesitatii dezvoltarii unei atitudini pozitive 

si proactive față de muncă, in vederea facilitarii tranzitiei de la statutul de elevi la acela de 

angajati 

– cresterea aplicabilității activitatilor de consiliere si orientare profesionala prin realizarea de 

vizite de studiu/ excursii tematice 

– promovarea si dezvoltarea parteneriatului educațional. 

Activităţile proiectului: 

 Dezvoltarea cadrului metodologic pentru consiliere – realizarea unui studiu privind 

specificitatea si adaptabilitatea instrumentelor si a modalitatilor de investigare in raport cu 

particularitatile de varsta, culturale si domeniile de interes pentru proiect; 

 Dezvoltarea programului de consiliere – programul de consiliere va avea in vedere activitati 

de consiliere ce se vor derula conform procedurilor descrise  in modelul de program creat.  

 Organizarea de activitati suport pentru consiliere, vor consta in: vizite de studiu efectuate de 

elevi insotiti de cadre didactice la agenti economici selectati in cadrul proiectului si cu care se 

vor incheia parteneriate locale; 

 Schimb de experienta si diseminare de bune practici 

 Organizarea de seminarii de lucru – prezentarea parteneriatelor incheiate la nivelul regiunii, 

diseminare de lectii invatate si antreprenoriat; 

 Premierea portofoliilor de cariera – crearea si premierea pe baza portofoliului de cariera. 

 

Parteneriat:  

Aplicant: 

Ministerul Educatiei Nationale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa 

(UMPFE) 
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Parteneri:  

Partener 1, entitate privată specializată în domeniul educațional, responsabilă pentru organizarea 

activităților suport pentru consiliere și orientare școlară și profesională  

Partener 2, entitate privată specializată în furnizarea programelor de formare profesională, 

responsabilă  cu activitățile de monitorizare a programului de consiliere și orientare profesională 

Partener 3, entitate privată specializată în elaborarea de studii de analiză și impact, responsabilă cu 

elaborarea studiului privind instrumentele si modalitatile de investigare adecvate programului 

 

Buget total proiect:  21.700.000 lei 

 

Aplicant: 

 

Ministerul Educației Naționale-UMPFE 

11.850.0000 lei 

 

Parteneri 1+2+3: 

9.850.000 lei 

 

Total : 9.850.000 lei 

 


