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Asociația PartNET - Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă, în calitate de Lider de 

proiect, în parteneriat cu Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași și Consorțiul de 

Universități Universus CSEI din Bari - Italia implementează cu succes proiectul cofinаnţаt 

din Fondul Sociаl Europeаn prin Progrаmul Operаţionаl Sectoriаl Dezvoltаreа Resurselor 

Umаne 2007-2013 ,,CRESCENDO – Creșterea șanselor de ocupare a studenților”, proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!, ID 138375, Domeniul Major de 

Intervenție 2.1., Аxа prioritаră 2 „Corelаreа învățării pe tot pаrcursul vieții cu piаțа muncii”. 

În perioada de implementare, au fost selectați peste 400 de studenți înmatriculați în 

sistemul național de învățământ, cărora le-au fost oferite servicii de consiliere și orientare 

profesională, în vederea dezvoltării abilităților de planificare a carierei și căutare a unui loc de 

muncă, iar materialele utilizate au fost elaborate utilizând know-how european. În cadrul 

proiectului a fost organizat un schimb de experiență și diseminare de bune practici privind 

stagiile de pregătire practică și consiliere în carieră a studenților și au fost stabilite 

parteneriate cu organizațiile ce oferă locuri de muncă pentru studenți în vederea desfășurării 

stagiilor pentru 150 de persoane, pe profilul studiilor tehnice. 



 

 

De asemenea a fost realizată vizita de studiu în Italia la care au participat 24 de 

studenți, care au profitat de oportunitatea de a a-și consolida cunoștințele în domeniul de 

studiu. 

Prin intermediul proiectului sunt adaptate așteptările și aptitudinile persoanelor aflate 

în perioada de educație la necesitățile pieței muncii,  reducându-se astfel discrepanțele dintre 

forța de muncă viitoare și potențialii angajatori, fiind totodată elaborate 3 studii de 

oportunitate de inserție pe piața muncii și un Raport final generat de activitățile de consiliere 

și orientare profesională. 

 Serviciile oferite în cadrul proiectului sunt axate pe evaluarea profilului ocupațional al 

studenților, managementul carierei, incluzând tehnici de căutare și menținere a unui loc de 

muncă, adaptate la nivel european, simulându-se în același timp finalizarea și aprofundarea 

studiilor în domeniu. 

 

Pentru informații suplimentare, va rugăm să o contactați pe Doamna Cristescu Alice, Expert 

comunicare în cadrul Asociației PartNET - Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă, la 

numărul de telefon: 031.425.64.26 sau adresa de e-mail: alice.cristescu@partnet.ro.   
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