
 

  

 

 

  
 

 

 
Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

 

 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziț ia de la ș coală la viala activă” 
Titlul proiectului:  “Sprijin pentru tranziț ia cu succes de la studiu la piaț a muncii a studenț ilor cu specializări 
economice” 
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/142137 
Beneficiar: SC Invest Trust SRL 
Partener: Universitatea  Spiru Haret (prin Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova)                                               

 
  

 

Comunicat de presa 
Lansare proiect POSDRU „Sprijin pentru tranzitia cu succes de la studiu la piata muncii a 
studentilor cu specializari economice”, ID proiect 142137 
 
Craiova, 21 mai 2014 
 

SC INVEST TRUST SRL, in parteneriat cu Universitatea Spiru Haret Bucuresti (prin 
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova), anunta lansarea proiectului ” Sprijin 
pentru tranzitia cu succes de la studiu la piata muncii a studentilor cu specializari economice”, ID 
proiect 142137. 
 

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni”, Axa prioritara nr.2, 
Domeniul major de interventie 2.1 „ Tranzitia de la scoala la viata activa”. 

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de orientare profesionala, 
activarea, flexibilizarea si compatibilizarea cunostintelor teoretice dobandite de studentii 
inmatriculati in sistemul national de invatamant de la specializari cu profil economic, de la o 
facultate din judetul Dolj, cu cerintele si nevoile activitatii profesionale viitoare, ca o prima etapa 
in dezvoltarea carierei, in vederea imbunatatirii resurselor de insertie ulterioara a acestora pe 
piata muncii. 

Grupul tinta al proiectului: 400 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant 
(anii I-III Licenta si anii I-II Master), ce vor beneficia de servicii de consiliere si orientare 
profesionala livrate de un furnizor acreditat, precum si de stagii de practică în firme si instituț ii 
de profil. 

Perioada de desfasurare a proiectului este de 18 luni, respectiv 25.04.2014-25.10.2015. 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe informatii despre proiect: 
S.C. INVEST TRUST S.R.L. 
Ciobanu Andreea Maria, manager de proiect 
Tel: 0722425725 
Email: office@investtrust.ro 
 


