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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 - 2013

Unitate în diversitate! 
Tranziția de la școală la viața activă,

inclusiv pentru studenții aparținând altor culturi
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2 INIȚIATORII PROIECTULUI

Federaţia Asociaţiilor de Basarabeni din România 
(FAB România) este formată din 14 asociații de 
tineri basarabeni din diferite centre universitare, aflați 
la studii în România. Scopul federației este de a 
reprezenta interesele comune ale studenților și elevilor 
de etnie română din Republica Moldova aflați la studii 
în România, cu stimularea participării acestora la actul 
educațional și la viața socială, economică și culturală.
www.fabromania.ro

Uniunea Generală a Industriașilor din România 
(U.G.I.R) este o confederație patronală națională 
ce a fost înființată cu scopul promovării intereselor 
intreprinderilor și angajatorilor din România, urmărind 
crearea și menținerea unui mediu concurențial care 
să favorizeze creșterea economică durabilă și să 
permită dezvoltarea multilaterală a oamenilor și a 
întreprinderilor.
www.ugir.ro

Loop Operations este o companie de consultanţă 
integrată în domeniul fondurilor europene, dezvoltând 
până în prezent proiecte în valoare de peste 25 
de milioane de euro. Prin intermediul celor 4 
componente ale sale - Finance, Management, Skills şi 
Communication - Loop Operations oferă consultanță în 
arii conexe, ghidând pas cu pas transformarea ideilor 
clienților nostri în proiecte sustenabile, de la atragerea 
finanțării pentru implementare și până la consultanță 
pentru management, formarea echipelor și promovare.  
www.loopoperations.ro

Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă 
(CRCA) este o asociație nonprofit, a cărei misiune 
este de a promova cetățenia activă prin sprijinirea 
implicării, civismului și responsabilității. Scopul CRCA 
este promovarea și dezvoltarea cetățeniei active, 
stimularea implicării active a tuturor entităților (cetățeni 
și organizații), prin crearea de instrumente și programe 
care să sprijine dezvoltarea socială și economică 
durabilă, inteligentă și incluzivă a României.
www.crca.ro
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3DESPRE PROIECT

Obiectivul general al proiectului Unitate în diversitate! 
Tranziția de la școală la viața activă, inclusiv pentru 

studenții aparținând altor culturi constă în dezvoltarea 
aptitudinilor de muncă pentru 500 de studenți și 

masteranzi proveniți din medii multiculturale. 
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Oferirea unor oportunități reale de dezvoltare în carieră pentru studenți și masteranzi 
din medii multiculturale, care studiază în domenii, precum: IT&C, construcții sau 
transport. 

CE NE PROPUNEM 

CUM 

CUI NE ADRESĂM

● Orientare și consiliere în cariera individuală și de grup;

● Acces la o platformă interactivă de orientare în carieră și la o comunitate de tineri 
care se confruntă cu provocări similare;

● Stagii de practică în organizații (publice sau private), cu activitate relevantă în domeniu.

Proiectul se adresează studenților și masteranzilor din regiunea București Ilfov, cu 
cetățenie română, care provin din medii culturale diverse și doresc să facă primul pas 
către o carieră de succes în domeniile IT&C, construcții sau transport.

Ideea proiectului a pornit de la faptul că peste 11% din populația României este 
constituită din grupuri etnice minoritare și, deși există numeroase inițiative de 
integrare a tinerilor pe piața muncii, etniile sunt plasate într-un con de umbră.
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5ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Dezvoltarea unei 
platforme online 

pentru orientare și 
consiliere în carieră

1

Selectarea studenților 
pentru orientarea și 
consilierea în carieră

Orientarea 
și consilierea 
în carieră a 
studenților

Identificarea 
și selectarea 

instituțiilor în care 
se vor desfășura 

stagiile

Derularea 
programului de 

pregătire a tutorilor

Selectarea 
studenților 

care vor participa 
la stagiile de 

practică

Evaluarea 
studenților și 
acordarea de 

premii pentru cei cu 
rezultate deosebite 

Derularea 
stagiilor de 

practică

Organizarea 
workshop-urilor 
de schimb de 

experiență

Realizarea și 
distribuirea ghidului 

de orientare și integrare 
culturală în vederea 

angajării, pentru studenții 
cetățeni români proveniți 

din alte culturi

2
3

5 4

76

8

9

10
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Proiectul îți oferă posibilitatea de a participa la 
un program integrat și personalizat de consiliere 
profesională și stagii de practică în organizații cu 
activitate relevantă pentru domeniul tău de studii, 
crescându-ți astfel șansele de a obține un loc de 

muncă.

DACĂ EȘTI STUDENT…
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7CUM PARTICIPI LA PROGRAM? 

 Te înscrii și treci prin procesul de selecție;1
Participi la sedințe de consiliere și orientare în carieră

Vei putea afla ce carieră ți se potrivește, care sunt tendințele de pe 
piața muncii (ce se caută și ce nu, ce abilități sunt cele mai căutate, 
care sunt cei mai importanți angajatori în domeniul tău), care sunt 
cele mai eficiente metode de a căuta un loc de muncă, cum trebuie să 
arate CV-ul câștigător și scrisoarea de intenție care convinge și, nu în 
ultimul rând, cum să te prezinți la interviu pentru a avea jobul asigurat.

2

Participi la programul de internship

250 de studenți și masteranzi vor fi selectați pentru a participa la 
programul de internship, implementat în parteneriat cu 30 de 
organizații publice și private 

3

Participi la workshop-uri 

Vei dezbate și oferi feedback pe baza experienței tale de până acum 
în cadrul internshipului, dar și cu privire la accesul la oportunități de 
dezvoltare profesională și start în carieră în general. 

4

Câștigi premii 

Primii 25 cei mai activi participanți în cadrul programului au șansa să 
câștige premii în bani.

5
Indiferent ce poți să faci sau visezi să faci, 
începe acum. Curajul are geniu, putere și 
magie. Începe acum!

Goethe
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Poți deveni partener în program și ai acces la o 
metodologie integrată de organizare a stagiilor de 
practică, precum și la instrumente specializate de 

lucru cu tinerii pe parcursul stagiilor. Mai mult, vei avea 
ocazia de a cunoște tineri talentați și entuziaști care pot 

deveni parte din echipa ta.

DACĂ EȘTI COMPANIE…
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9CUM PARTICIPI LA PROGRAM?

Semnați un parteneriat de practică
Dacă reprezentați o instituție publică sau o companie privată și vă gândiți să apelați la 
interni pentru a eficientiza activitata în cadrul organizației, pentru a descoperi noi talente 
sau pur și simplu pentru a aduce o contribuție în comunitate, contactați-ne pentru a pune 
bazele unui parteneriat. 

Puneți la dispoziție tutori care vor superviza studenții acceptați în internship 
Organizația dumneavoastră va trebui să pună la dispoziție unul sau mai mulți angajați 
(în funcție de numărul de studenți acceptați in internship) care să joace rolul de tutori. 
Aceștia vor coordona programul de practică la nivel de organizație.

Tutorii vor participa la un proces de instruire 
Pentru a asigura calitatea programului de practică, tutorii vor participa la un program de 
pregătire pentru dezvoltarea capacitaților pedagogice și de coordonare

Compania va avea posibilitatea de a participa în procesul de selecție a studenților. 
Aceasta va alege grupul de interni în funcție de profilul companiei și nevoile pe care le 
are.

Tutorii vor fi responsabili de supervizarea și evaluarea internilor.

Trebuie să înveți regulile jocului. 
Apoi trebuie să îl joci mai bine decât oricine altcineva

Albert Einstein
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Proiectul urmărește crearea unor instrumente și 
proceduri de lucru menite să răspundă în special 

dificultăților cu care se confruntă studenții de alte etnii 
în momentul în care doresc să își aleagă un traseu 

profesional. 

REZULTATE AȘTEPTATE
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Voința de a câștiga, dorința de a 
avea succes, imboldul de a-ți atinge 

potențialul… acestea sunt cheile care 
pot deschide calea către excelența 

personală.

Confucius

1 platformă online pentru orientarea și consilierea în carieră a studenților

500 de studenți care vor beneficia de orientare profesională și consiliere în carieră

30 parteneriate de practică pentrul programul de internship 

250 studenți în stagii de practică

25 premii acordate pentru cei mai buni studenți participanți la practică

8 workshopuri de schimb de experiență și feedback cu privire la stagii 

1 ghid de orientare și integrare culturală în vederea angajării pentru studenți proveniți 
din alte culturi 
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12 BENEFICII PENTRU STUDENȚI

O abordare integrată asupra inserției 
studenților și masteranzilor pe piața 
muncii, luând în considerare inclusiv 
aducerea în prim plan și rezolvarea 

unor aspecte precum integrare 
culturală, comunicare și relaționare 
între persoane ce provin din medii 

diferite. 
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Chiar și în cazul industriilor unde cererea depăsește oferta, tinerii întâmpină numeroase 
dificultăți la angajare din cauza lipsei de experiență practică, din cauza insuficientei 
cunoașteri a mecanismelor de angajare sau a propriilor drepturi și obligații în calitate 
de angajat. Riscurile sunt cu atât mai mari mai ales în cazul celor care aparțin 
unor minorități etnice: discriminare la angajare sau după, slabă cunoaștere a pieței 
economice, perspective restrânse de carieră. 

* Comunitate - Vei avea acces la platforma interactivă de orientare și consiliere în 
carieră;

* Inspirație - Vei putea descoperi care este cariera care ți se potrivește;

* Suport - Vei afla cum să creezi un CV care să vândă și o scrisoare de intenție care să 
convingă; Vei știi ce să faci la un interviu pentru a îți asigura succesul; 

* Experiență - Vei avea posibilitatea de a participa într-un program de practică într-o 
companie care ți se potrivește (din punctul de vedere al perspectivei de carieră, al 
specializării și al culturii organizaționale), unde vei putea învăța aspectele practice ale 
meseriei tale;

* Oportunitate - Te vei putea angaja în compania unde desfășori programul de practică 
după finalizarea acestuia; 

* Competiție -  Posibilitatea de a câștiga unul dintre cele 25 de premii în bani, dacă te vei 
numară printre cei mai activi participanți la program;

* Flexibilitate - Programul va fi adaptat în funcție de feedback-ul tău;

* Contribuție - Vei putea contribui în mod direct la îmbunătațirea metodologiei de 
practică, la dezvoltarea de instrumente de integrare pe piața muncii a tinerilor, la găsirea 
de idei de diminuare a discriminării pe piața muncii a tinerilor din medii multiculturale;
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Angajatorii se lovesc de situații numeroase când, 
dorind să angajeze tineri absolvenți, constată că 
aceștia nu au cunoștințe practice, aspect care îi 

împiedică să aducă beneficii companiei de la începutul 
perioadei de angajare. Programele de pregătire 

presupun costuri importante pentru angajator și mult 
timp investit pentru integrarea tinerilor.

BENEFICII PENTRU COMPANII
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* Acces la talente - Companiile au posibilitatea de a alege interni cu real potențial de 
angajare și care se potrivesc cu profilul companiei;

* Timp câștigat - Organizarea pe cont propriu a unui program de internship presupune 
costuri ridicate cu promovarea oportunității, dar și în zona de recrutare și selecție;

* Control - Organizatia va avea un control integral în ceea ce privește procesul de 
“matching” - adică procesul de corelare a profilelor studenților, cu cele dorite de 
organizație;

* Calitate - Metodologia de practică, procesul de selecție, programul de pregătire pentru 
tutori, workshop-urile de feedback sunt câteva dintre metodele care vor asigura calitatea 
programului;

* Responsabilitate socială - Organizația are șansa de a dovedi un comportament 
responsabil social, prin deschiderea către probleme importante ale comunității: șomajul 
în rândul tinerilor, discriminarea pe criterii etnice;
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Deși există la nivel național numeroase inițiative în 
domeniul integrării tinerilor pe piața muncii, există în 
continuare dificultăți, situația tinerilor de ale etnii fiind 

cu atât mai problematică cu cât sunt supuși și situațiilor 
de discriminare.

NECESITATEA PROIECTULUI
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17CONTEXT GLOBAL ȘI LOCAL

300 de milioane de tineri din lume nu au loc de muncă şi nu studiază;

Rata somajului în rândul tinerilor de la nivel mondial este de 13%, iar majoritatea 
lucrează sub nivelul lor de pregătire;

Rata de ocupare în România este de 24.8%, plasându-ne pe penultimul loc in UE;

În România exista aproximativ 450.000 de șomeri,din care 45.000 sunt tineri sub 25 
de ani;

Industriile unde oferta de locuri de muncă depășește cererea sunt cele tehnice: IT 
(software şi hard), auto, telecom sau construcţii.

76.8% dintre studenții români consideră că oferta educaționala ar trebui adaptată la 
cerinţele pieţei muncii;

Până în 2020, 16 milioane de locuri de muncă vor necesita un nivel înalt de calificare, 
în timp ce numărul locurilor de muncă pentru care se vor cere competențe reduse va 
scadea cu 12 milioane;
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MULTIPLICAREA REZULTATLOR ȘI SUSTENABILITATEA 
PROIECTULUI “Unitate în diversitate! Tranziția de la 
școală la viața activă, inclusiv pentru studenți aparținând 
altor culturi”:

Temele și rapoartele de practică vor fi accesibile online și vor constitui modele de 
aplicare practică a cunoștințelor teoretice studiate

Instrumentele de consiliere și orientare în carieră vor fi traduse în limbi de circulație 
internațională și vor fi făcute demersuri pentru a le include în programe de tipul 

Erasmus+ sau Leonardo da Vinci 

Vor fi încheiate parteneriate cu minim 3 companii de recrutare. Acestea vor primi 
CV-urile tuturor studenților implicati în activitățile de consiliere și orientare în carieră, 

crescându-le astfel șansele de a găsi un loc de muncă

Se vor dezvolta parteneriate strategice cu cel puțin 5 facultăți cu profil tehnic din țară 
pentru a se încerca replicarea activităților de orientare și consiliere în carieră

Partenerii vor asigura asistența tehnică și transferul de know-how față de 
organizațiile care vor dori să implementeze pe viitor proiecte asemănătoare
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