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ANUNŢ 
Conferință de închidere a  

Proiectului POSDRU/160/2.1/S/133020 
 

 

“Creșterea capacității de integrare pe piața muncii  a studenților 
și absolvenților prin consiliere și plasamente practice” 

 

27 Noiembrie 2015, Craiova 
 

Beneficiar:  Mişcarea Română pentru Calitate  
 

Parteneri:  Universitatea Transilvania din Brașov; 
  Universitatea din Craiova; 
  Universitatea din Pitești; 
  Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău; 
  AMADEUS Association – Viena; 
  MAC-Team aisbl – Bruxelles;  
  Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.  

Perioada de implementare: aprilie 2014 – noiembrie 2015 
Valoarea proiectului: 12,413,092.00 lei 

 Obiectiv: consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților în 
scopul îmbunătăţirii tranziției de la școală la viața activă, prin 
consiliere şi organizare de stagii de practică în companii, inclusiv 
prin cooperare trans-națională. 

 

 Activități:  - 5300 de studenţi români au beneficiat de consiliere şi orientare 
în carieră; 
-  200 de studenţi au efectuat stagii de pregătire practică în 
întreprinderi din Uniunea Europeană; 

-  160 de studenţi au efectuat stagii de pregătire practică în 
întreprinderi din România; 

-  2 conferințe/seminarii interregionale desfășurate la Brașov și 
Craiova; 

-  crearea unei rețele naționale de cooperare între universități și 
întreprinderi participante la organizarea consilierii și practicii 
studenților.  

 
Mişcarea Română pentru Calitate 

Adresa: strada Părului, nr. 8, cod 200346, Craiova, jud. Dolj 
Tel/Fax: 0351.451.047/0251.545.553 

E-mail: mrco@rdscv.ro; Web: www.mrco.ro, www.consilieresipractica.rrv.ro 
 

Puteți afla mai multe informații despre Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, accesând site-urile: www.fseromania.ro, www.cndiptoi.tvet.ro. 

Investește în oameni ! 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă” 
Proiect: Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere si plasamente practice 
Contract nr. POSDRU/160/2.1/S/133020 
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