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Investește în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară: 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii ” 
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Noi oportunități în căutarea unui loc de muncă 

 

                        

 

25 aprilie 2005 constituie ziua semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană , iar 

ziua de 1 ianuarie 2007 are o semnificatie deosebita pentru România, deoarece a 

devenit oficial membră a Uniunii Europene. Cele două date istorice pentru România 

modernă au deschis româniilor imense oportunități de dezvoltare. 

Totuși, doar aderarea la Uniunea Europeană nu rezolvă de la sine decalajele 

economice și sociale  pe  care România le are față de ceilalți membrii. Astfel, U.E. pune 

la dispoziția României fondurile structurale. De exemplu, unul dintre cele mai 

importante, fiind Fondul Social Europen  ( POS DRU 2007-2013 ) 

,,Fondul Social European reprezintă una dintre puținele instituții care au apărut ca 

urmare directă a tratatului de la Roma. Este singurul fond a cărui menire este să 

investească banii europeni  în piețele europene ale muncii.Facem asta, investind în 

pregătire ,în creșterea capacității oamenilor de a-și găsi un loc de muncă și de a-l și 
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păstra.Deci, este un fond care investește foarte mulți bani europeni în oamenii din 

Europa. 

FSE oferă posibilitatea canalizării unor sume de bani deosebit de importante către 

grupuri țintă, cum ar fii:tinerii, oamenii care întâmpină dificultăți pe piața muncii, oamenii 

care au nevoie de calificări suplimentare pentru a-și găsi un loc de muncă mai bun sau 

care au nevoie de ajutor suplimentar pentru a-și schimba profesia .FSE reprezintă o 

mare oportunitate  atât pentru România cât și pentru Europa.’’, a declarat  PETER 

STUB JORGENSEN, director- Direcția  de Probleme Sociale, Muncă și Egalitate de 

Șanse; Comisia Europeană 

Rolul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)  

este stabilirea unor axe prioritare şi a domeniilor majore de intervenție ale României în 

domeniul resurselor umane în vederea implementării asistenței financiare a Uniunii 

Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului 

Convergență, pentru perioada de programare 2007 – 2013. 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de partener al Universității Politehnice 

București, derulează în perioada mai 2014-octombrie 2015 proiectul ”Primii pași spre o 

carieră de succes”. 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea tranziției a 360 de studenți din 

Regiunea Centru spre piața forței de muncă, facilitând integrarea lor în societatea 

românească în calitate de membri productivi ai acesteia.  

Implicarea Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu este o dovadă în plus a preocupării și 

responsabilității ULBS pentru deschiderea, nu doar educațională, a drumului studenților 

către o carieră de succes. 

Prin consiliere directă, personalizată și prin pregătire practică, proiectul oferă membrilor 

grupului țintă competențe profesionale și informații concrete despre așteptările angajat-

angajator, despre cadrul legal și economic la care să se raporteze, elementele de 

autoevaluare continuă pe piața muncii, crescându-le adaptabilitatea la cerințele unui loc 

de muncă, flexibilitatea și dinamismul pe o piață a muncii foarte volatilă. 

În cadrul proiectului ”Primii pași spre o carieră de succes” 360 de studenți vor beneficia 

de consiliere profesională, iar 75 vor efectua stagii de practică pe durata a trei 

săptămâni în companiile partenere. 

Studenții vor beneficia de dezvoltarea oportunităților de carieră, fiind consiliați pentru 

maximizarea potențialului pe care îl au la interviurile de angajare și vor fi îndrumați 
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pentru alegerea unui loc de muncă în concordanță cu propriile aspirații, dar și cu nivelul 

de pregătire. 

Asigurarea stagiilor de practică va duce la dezvoltarea aptitudinilor de muncă și a 

competențelor profesionale ale studenților prin corelarea abilităților și competențelor pe 

care tinerii le dobândesc prin intermediul educației din învățământul superior cu 

cerințele și așteptările angajatorilor. 

 

UUnniivveerrssiittaatteeaa  ““LLuucciiaann  BBllaaggaa””  SSiibbiiuu 

    

 

                                                                                
                                                         

 


