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Drobeta Turnu-Severin, Str. Independenței Nr.41C 

e-mail: ctcons@arcs.ro 

 MAI 2012 
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN în parteneriat cu 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET MEHEDINȚI și 
FUNDAȚIA PENTRU TINERET MEHEDINȚI lansează proiectul  

 
„Centrul de tineret – un model de consiliere a carierei tinerilor pe parcursul 

perioadei liceului”. 
Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară 2 – „Corelarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2.1  – 
„Tranziția de la școală la viața activă”.  

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni în perioada 03.01.2012 – 
31.12.2013. Valoarea totală a proiectului este de 2.116.207,24 lei - din care 1.733.068,16 
lei - valoarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European  și 239.465,60 lei - 
valoarea nerambursabilă acordată din Bugetul Național. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea integrării socio-
profesionale și educaționale, a accesului pe piața muncii și a cunoștințelor privind piața 
muncii pentru tineri, pe tot parcursul perioadei liceului, în cadrul serviciilor de Consiliere 
în carieră furnizate în parteneriat în cadrul unui Centru de tineret. Ne propunem : 

 Să elaborăm un model de servicii de consiliere a carierei, dezvoltare personală 
și profesională a tinerilor, aplicabil în cadrul Centrelor de Consiliere/Tineret; 

 Să consiliem 300 de elevi de liceu pe parcursul proiectului pentru a pilota 
modelul de servicii elaborat anterior;  

 Să promovăm la nivel județean și regional modelul de servicii dezvoltat și 
formarea profesională pe parcursul liceului.  
 
Conferința de lansare va avea loc vineri, 18 mai 2012, ora 1100, în sediul Casei 
Tineretului din Drobeta Turnu Severin, str.Crișan nr.25, etajul 2. 
 
Detalii suplimentare se pot obține de la Antonio Mircea Ianculescu, Manager proiect - 
tel. 0784/260534 sau la ARCS – Str. Independenței nr.41C, Drobeta Turnu-Severin. 
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