
Obiectivul general al 

POS DRU îl constituie 

dezvoltarea capitalului 
uman şi creşterea competi-
tivităţii, prin corelarea edu-
caţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa 
muncii şi asigurarea de 
oportunităţi sporite pentru 
participarea viitoare pe o 
piaţă a muncii modernă, 
flexibilă şi inclusivă a 
1.650.000 de persoane. 

Investeşte în oameni ! 

Proiect  cofinanţat  din 
Fondul Social Euro-
pean prin Programul 

Operaţional Sectorial –
Dezvoltarea Resurse-
lor Umane  2007 -2013 

Titlul proiectului - 

 Acces la un viitor 
de succes  

Proiect  POSDRU  : INVAŢĂ PENTRU CARIERA TA 

Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii 
Domeniul Major de Intervenţie 2.1 : Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

 

Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din 1333 de elevi aparţinând atât benefi-
ciarului, cât şi şcolilor partenere. Toţi elevii au beneficiat de servicii de consiliere şi ori-
entare profesională, iar elevii de la Grupul Şcolar “Vasile Sav” au participat şi la stagii 
de pregătire practică. 

Activităţile implementate au contribuit la: 
 realizarea unei reţele de promovare şi dezvoltare a parcursului profesional al 

elevilor; 
 proiectarea şi implementarea a 7  CDL-uri; 
proiectarea şi realizarea de materiale didactice ; 
înfiinţarea unui Centru de Documentare şi Informare care să sprijine consilierea şi 

orientarea profesională a elevilor; 
înfiinţarea unui Centru de informare, publicitate şi marketing educaţional; 
dotarea a trei laboratoare cu mobilier şi echipamente specifice.  
În cadrul proiectului au fost desfăşurate şi activităţi de educaţie non-formală : cer-

cul, revista tehnică şi concursul local TEHNO-ZOOM, un concurs de competenţe practi-
ce, o campanie privind sănătatea şi securitatea în muncă  şi o excursie de studii. 

Proiectul s-a încheiat la 30 noiembrie 2011  atingându-și indicatorii și obiectivele. 
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Învaţă pentru 
cariera ta! 

Obiectivul general al 

proiectului este asigura-

rea calităţii pregătirii pro-
fesionale a elevilor prin 
eficientizarea activităţilor  
de pregătire practică  în 
cadrul laboratoarelor şi 
atelierelor şcolii şi  îmbu-
nătăţirea  consilierii şi ori-
entării profesionale în ve-
derea facilitării tranziţiei 
de la şcoală  la viaţa acti-
vă . 



S-au proiectat şi  
multiplica  caiete de 
aplicaţii practice 
pentru calificările 
elevilor din grupul 
ţintă 
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S-a înfiinţat un centru de 
marketing educaţional 

S-a elaborat un ghid me-
todologic pentru  proiec-

tarea CDL-urilor în do-

meniul electric.  

S-a înfiinţat un centru de 
documentare şi informare 

pentru consilierea şi orienta-

rea profesională a elevilor  

S-a editat un ghid pentru 
siguranţa proprie  

 



Iniţiativele luate în 
considerare în pro-
iect au în vedre 
toate aspectele 
fundamentale ale 
învăţării: 

a învăţa pentru a cu-

noaşte: 

 Pilotarea CDL-
urilor şi a materialelor şi 
mijloacelor didactice 
realizate la nivelul gru-
pului ţintă. 

Dezvoltare durabilă 

Valoarea proiectului:987.162 lei  
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Realizarea unei platforme 
electronice care să sprijine 
consilierea şi orientarea 

profesională 

Cunoaşterea este fericire, 

fiindcă doar prin cunoaşte-

rea cuprinzătoare şi profun-

dă eşti în stare să deosebeşti 

adevărul de minciună, lucru-

rile măreţe de cele de factură 

joasă. 

Helen Keller 

a învăţa pentru a con-
vieţui şi pentru a se înnoi 

pe sine şi societate:   

 Realizarea unei 
reţele de promovare şi 
dezvoltare a parcursului 
profesional. Realizarea 
unui centru de informare 
şi documentare (CDI) 
care să sprijine consilie-
rea şi orientarea profesi-
onală . 

 

 

Finantare ne-
rambursa-bila:  

893.657 lei 

 

Contributie 
publica  nati-

onala: 
108484 lei 

 

Contributie 
FSE: 

785.167,04 
lei 

 

Contributia 
proprie : 
18.238 lei  

a învăţa pentru a acţiona:  

 Realizarea unor acti-
vităţi de educaţie non-
formală care să susţină pre-
gătirea profesională a gru-
pului ţintă (cerc ştiinţific, 
revistă tehnică). 
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Realizarea unei reţele de promovare şi dezvoltare a  
parcursului profesional  

Au fost încheiate 25 de acorduri de colaborare cu instituţiile ce vor face par-

te din reţeaua de promovare şi dezvoltare a parcursului profesional:  

Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău –Facultatea de Inginerie;   

Universitatea „Ştefan cel Mare Suceava;   

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Iaşi;   

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Iaşi;   

Facultatea de Inginerie Electrică Energetică şi Informatică Aplicată Iaşi. 

Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. Pătraşcu”  Buruieneşti;  Şcoala cu clasele I-
VIII Traian-Săbăoani;  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 Roman;   

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 Roman;  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Roman;  
Şcoala cu clasele I-VIII  Tămăşeni;  Şcoala de Arte şi Meserii Adjudeni Tămăşeni;  

Şcoala cu clasele I-VIII Ion Creangă;  Şcoala cu clasele I-VIII Gherăieşti;  Şcoala cu 

clasele I-VIII „Roman Muşat” Roman;  Şcoala cu clasele I-VIII Horia. 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;  Agenţia Locală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă;  Primăria Municipiului Roman;  SC Austrotherm 

SRL;  SC Romarnia SRL;  SC Medeea Import Export SRL Roman; SC Electro-

construct SRL;  SC Net Chit Computers SRL; SCM Electro Univers Roman.  

Argumente  şi 

perspective 

 


