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METODOLOGIE DE ORGANIZARE WORKSHOP  

”TÂNĂR ABSOLVENT – ȘANSE SPORITE DE ANGAJARE PRIN CONSILIERE ȘI 

ORIENTARE PROFESIONALĂ” 

 

 

 Organizarea Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare 

profesională” în regiunea de implementare a proiectului reprezintă o activitate asumată prin cererea de finanțare 

anexată proiectului POSDRU/161/G/2.1/134465.  

  

 Programul Workshop-ului 

 

 Workshop-ul ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare profesională” 

se desfășoară în luna a 11-a – a 12-a de implementare a proiectului, potrivit graficului de activități.  Pentru 

stabilirea datei Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare 

profesională”, orei și locului de desfășurare  este responsabil expertul relații publice și comunicare. 

 

Promovarea Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și 

orientare profesională” 

 

 În scopul promovării Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și 

orientare profesională” în rândul publicului se vor realiza următoarele: 

1. Publicare anunț desfășurare Workshop într-un ziar regional, potrivit modelului din Anexa 1 la prezenta 

Metodologie – responsabil: Expert relații publice și comunicare  

2. Publicarea anunțului de desfășurare pe site-ul proiectului www.ishoreca.ro – responsabil Expert relații 

publice și comunicare; 

3. Afișare 1 banner în sala de derulare a Workshop-ului. Responsabil: Expert relații publice și 

comunicare. 

4. Expunerea de afișe de promovare a Workshop-ului, în locuri cu vizibilitate din zona în care se va 

desfășura. Vor fi expuse 5 astfel de afișe în regiunea de implementare a proiectului. Responsabil: 

Expert relații publice și comunicare  

5. Organizarea de mape cu conținut promoțional care vor fi distribuite participanților la Workshop-ul 

”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare profesională”. Mapele, 

în număr de 50 vor avea următorul conținut: Agenda și Programul de desfășurare a Workshop-ului 

”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare profesională”, Pliant de 

prezentare a proiectului și obiectivelor specifice pe tema pe care s-a organizat Workshop-ul, pixuri 

promoționale, coli albe de scris. Responsabil: Expert relații publice și comunicare. 

 
 
 

Lansarea invitațiilor de participare la Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin 

consiliere și orientare profesională” 

 

http://www.ishoreca.ro/


 

 

 

 La Workshop-ul ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare 

profesională” avem ca obiectiv participarea a minim 30 de persoane interesate în derularea proiectului și care se 

pot constitui în grup-țintă. Astfel vor fi avute în vedere următoarele categorii de participanți: 

1. Studenți de la facultățile Universității Spiru Haret și Acedemiei Navale Mircea cel Bătrân; 

2. Reprezentanți ai mediului de afaceri; 

3. Experți în cadrul proiectului;  

4. Cadre didactice ale Universității Spiru Haret. 

Lansarea invitațiilor se va face folosind diverse căi de comunicații: telefonic, e-mail, invitație directă, 

postare pe site-ul de socializare a universității. Modelul unei invitații scrise este expus în Anexa 2 la prezenta 

metodologie.    

 Pentru transmiterea invitațiilor și asigurarea prezenței a cel puțin 30 participanți este responsabil expertul 

relații publice și comunicare. 

 

Derularea Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare 

profesională” 

  

 Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare 

profesională” va avea o durată de aproximativ 2 ore și se va derula conform Programului, stabilit anterior începerii 

acestuia, și existent în Mapele distribuite cu ocazia Workshop-ului. Programul Workshop-ului ”Tânăr absolvent – 

șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare profesională” se va elabora de către expertul relații 

publice și comunicare, potrivit modelului din Anexa 3 a acestei metodologii.  

 Din prezidiul Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare 

profesională” vor face parte și vor lua cuvântul, cel puțin următorii: 

- Managerul de proiect;  

- Reprezentanții instituției beneficiare: cadre didactice – experți  în cadrul proiectului; 

- Experți COP în cadrul proiectului – reprezentanți ai instituției partenere; 

- Reprezentanți ai mediului de afaceri. 

 Managerul de proiect împreună cu expertul pe relații publice și comunicare pot lua decizia de a invita să 

facă parte din prezidiu și să ia cuvântul orice altă persoană a cărei intervenție ar putea susține interesele 

proiectului.  

 Prezentările ce vor avea loc și modul în care se vor derula acestea rămâne la latitudinea invitaților, însă, în 

cadrul Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare profesională” 

trebuie să se facă referire la  următoarele:  

- Datele de identificare ale proiectului; 

- Partenerii în cadrul proiectului; 

- Regiunea de implementare a proiectului;  

- Obiectivul proiectului; 

- Grupul țintă al proiectului; 

- Activitățile proiectului; 

- Activitățile de consiliere și orientare profesională; 

- Obiectivele, avantajele și rezultatele organizării și participării la activități de consiliere și 

orientare profesională; 



 

 

 

- Probleme pe care le întâmpină absolvenții la integrarea pe piața muncii și soluții viabile pentru 

acestea. 

 

Pentru evidențierea celor prezenți la Workshop-ul ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin 

consiliere și orientare profesională” se va completa un borderou de prezență, conform Anexei 4 la prezenta 

Metodologie.  

 În timpul Workshop-ului se vor face fotografii pentru a surprinde momentele cele mai interesante ale 

acestuia. 

 Pentru buna derulare a Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și 

orientare profesională” sunt responsabili managerul de proiect și expertul relații publice și comunicare. 

 

Finalizarea Workshop-ului ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare 

profesională” 

 

 La finalul Workshop-ului  expertul relații publice și comunicare va întocmi un Raport de activitate privind 

desfășurarea acestuia și Dosarul Workshop-ului care vor conține următoarele: 

- Programul ; 

- Un exemplar al ziarului în care s-a publicat anunțul de desfășurare a Workshop-ului; 

- O mapă completă dintre cele care au fost distribuite în cadrul Workshop-ului; 

- Chestionare feed-back; 

- Borderoul de prezență la Workshop-ului; 

- CD cu fotografii de la Workshop-ului; 

- Raport de desfășurare al Workshop-ului. 

Responsabil: Expertul relații publice și comunicare. 

 

               Întocmit, 

           Trandafir Adina  

 Expert Relaţii publice şi comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

 ANUNŢ WORKSHOP ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin 

consiliere și orientare profesională” 
 

Constanța, 4  mai 2015 
 

Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil 
Constanţa  
în parteneriat cu  

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
 
 

Vă invită să participați la Workshop-ul: 
 

 ”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și 
orientare profesională” 

 
organizat în cadrul proiectului: 

ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ: O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII 
 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeste în oameni! 
POSDRU/161/G/2.1/134465 

 

Evenimentul va avea loc miercuri, data mai 2015, începând cu ora ......, în sala ...... a sediului 

Universității din ............, Constanța.  

La eveniment sunt invitați să participe studenți și masteranzi – membrii actuali și potențiali ai 

grupului țintă, cadre didactice, experți din cadrul proiectului, membrii echipei de implementare, precum și 

reprezentanți ai mediului de afaceri.  

Se vor dezbate probleme legate de integrarea pe piața muncii a tinerilor absolvenți, beneficiile 

activităților de consiliere și orientare profesională pentru tinerii absolvenți, necesitatea derulării unor 

astfel de activități, precum și alte aspecte din aria de interes a tematicii abordate.  

Studenții/masteranzii vor avea ocazia să  dezbată probleme de interes major pentru ei în ceea ce privește 

integrarea pe piața muncii atât cu experții din cadrul proiectului, cât și cu reprezentanții mediului de 

afaceri. 

 

Pentru informații suplimentare consultați site-ul proiectului: www.ishoreca.ro  

Persoană de contact: Adina Trandafir, Expert relații publice și comunicare  

E-mail: trandafir.adina@yahoo.co.uk  

Telefon: 0722466489 

 

 

 

 

http://www.ishoreca.ro/
mailto:trandafir.adina@yahoo.co.uk


 

 

 

Anexa 2 

 

Cod proiect: POSDRU/161/G/2.1/134465 

Titlu proiect: Intreprinderea simulată: O punte între școală și piața muncii 

Axa Prioritară: 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

Domeniul Major de Intervenţie: 2.1. - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

 

Universitatea Spiru Haret  

Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa 

în parteneriat cu 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

 

vă invită să participați la 

 

WORKSHOP-UL 
 

Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și 

orientare profesională  
 

 

Evenimentul va avea loc ziua, data, începând cu ora ....., în sala ...... a sediului Facultății de Management 

Financiar-Contabil din ..........., Constanța. 

 

La eveniment sunt invitați să participe studenți și masteranzi – beneficiarii direcți ai activității de 

consiliere și orientare profesională, cadre didactice, reprezentanți ai mediului academic, membrii echipei 

de implementare, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri. 

 

Vă așteptăm să dezbatem împreună probleme legate de integrarea pe piața muncii a tinerilor absolvenți, 

beneficiile activităților de consiliere și orientare profesională, precum și alte aspecte pe care le considerați 

importante. 

 

Participanții la eveniment vor avea ocazia sa viziteze sediul întreprinderii simulate, care imită atmosfera 

din cadrul unui hotel-restaurant și, de asemenea, să discute cu angajatorii aspecte privind importanța unui 

traseu profesional creat într-o manieră coerentă și rolul activităților de consiliere și orientare profesională 

în acest scop. 

 

 Vă așteptăm!  
 

 
 
 



 

 

 

Anexa 3 
 

 

PROGRAM  
WORKSHOP 

Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și 
orientare profesională 

 
 

Data: 

Locația: 

 

Program Activităţi 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSITATEA 

SPIRU HARET 
Facultatea de 
Management 

Financiar Contabil 
Constanța 

Anexa 4 

 
 

„Întreprinderea simulată: O punte între școală și piața muncii” 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European 

Prin Programul Operational Sectorial  
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Investeste în oameni! 
 

POSDRU/161/G/2.1/134465 
 

LISTĂ PARTICIPANȚI  

WORKSHOP 
”Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare profesională” 

 CONSTANȚA 
.....Mai 2015 

 

Nr. 

Crt 
Nume participant 

Categorie participant 

Materiale  

promoționale 

Coffee 

Break 

CNP 

Serie, numar 

buletin 

Institutie Semnatura Student Cadru  

Didactic 

Membru echipa de 

implementare 

Reprezentant 

mediu de 

afaceri 

1           

2           

3           

 


