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Titlul proiectului:  POSDRU/161/2.1/G/137184 – Decizii informate prin metode adecvate - Practica și consilierea școlară în sprijinul 
dezvoltării profesionale a tinerilor 
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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

            Inspectoratul Școlar Județean Harghita, în parteneriat cu Liceul Teoretic Márton Áron din 
Miercurea Ciuc, implementează în perioada 25 aprilie 2014 – 24 octombrie 2015 proiectul cu titlul:  
„Decizii informate prin metode adecvate – Practica și consilierea școlară în sprijinul dezvoltării 
profesionale a tinerilor” – „PRACTICA”. 
           Proiectul POSDRU/161/2.1/G/137184 a fost selectat la finanțare în cadrul Programului 
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cofinanțat din Fondul Social 
European, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major 
de intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”, în cadrul cererii de proiecte numărul 161 
pentru proiecte de tip grant. 
          Proiectul are ca scop îmbunătățirea perspectivelor de inserție pe piața muncii prin: 
-optimizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru o orientare corectă în carieră  
-creșterea performanței stagiilor de practică 
-utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exercițiu”. 
           Grupul țintă al proiectului este format din 480 de elevi, din care 420 de elevi de la liceele tehnice 
și de servicii din județ, și 60 de elevi de la liceul teoretic partener. 
           Proiectul este în acord cu obiectivele specifice: 
1.dezvoltarea, adaptarea, promovarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională 
pentru 480 elevi, în sprijinul tranziției de la școală la viața activă a acestora; 
2.creșterea relevanței rezultatelor învățării dobândite la locul de muncă prin organizarea interactivă a 
stagiilor de practică pentru 420 elevi, care să acopere necesarul de abilități, și care să permită 
aplicarea cunoștințelor teoretice, în mediul real; 
3.dezvoltarea și promovarea parteneriatelor între școli și agenți economici, în vederea facilitării 
tranziției de la școală la viața activă; 
4.dezvoltarea abilităților și competențelor practice pentru 60 elevi, prin activități de simulare propriu-
zise, specifice unei firme reale, prin metoda inovativă „firma de exercițiu”, în scopul creșterii 
șanselor de ocupare ale acestora. 
          Pentru detalii suplimentare puteți vizita site-ul proiectului www.practicaharghita.ro sau ne puteți 
scrie la adresa de e-mail: office@practicaharghita.ro.  
 
Miercurea Ciuc, 23 iulie 2014 
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