
                                                                               

 

COGNIROMFRA - atelier de consiliere și orientare în carieră 
 

Asociația de prietenie româno-franceză ROMFRA, derulează în perioada noiembrie - 

decembrie 2020, proiectul COGNIROMFRA - atelier de consiliere și orientare în carieră, 

finanțat de Direcția de Tineret și Sport Teleorman (Contract nr. 714/ 23.10.2020) în cadrul 

Concursului Local de Proiecte de Tineret aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului și 

Sportului nr. 985 din 24.08.2020. 

Necesitatea unui astfel de proiect 

Societatea actuală se află într-o continuă schimbare. Tânărul nu reprezintă un simplu receptor 

de informație. El trebuie să valorifice aceste informații, să le pună în practică, lucru vizibil în 

cariera profesională pe care o va alege și o va practica. Astfel, tinerii trebuie formați pentru o 

societate dinamică, care oferă mereu provocări profesionale și trebuie insistat pe educația non 

formală. 

Din experiența proiectelor de tineret derulate de către Asociația ROMFRA, am descoperit că 

este foarte important și util  pentru un tânăr să fie consiliat și orientat, chiar impulsionat, 

pentru a reuși în carieră și a-și contura traseul profesional. În educația formală, tinerii 

beneficiază de o minima informare despre piața muncii, despre cum te pregătești pentru 

inserarea în viața profesională. Acest lucru este realizat prin orele de educație antreprenorială 

sau economie, în anumite specializări ale sistemului de educație formal. Este nesemnificativ 

în comparație cu nevoia tânărului la început de drum. 

De aici rezultă necesitatea: 

- de informare și conștientizare a importanței și relevanței serviciilor de consiliere și 

orientare în carieră, de către tinerii din Alexandria, județul Teleorman, ca mijloc de 

alegere corectă a parcursului/traseului educațional superior sau cel profesional 

- de furnizare a unui program de formare blendend learning pentru tineri, care va 

cuprinde sesiuni de îmbunătățire a comunicării, a procesului de autocunoaștere, elaborarea 

unui plan personal de acțiune, un plan de carieră, cum să devină competitivi și cum să 

pregătească documentele de candidatură la un post, simularea unui interviu și altele; 

- de elaborarea   unor materiale de informare, realizate de experții noștri, destinate tinerilor 

din Alexandria, de care vor beneficia în momentul în care doresc să găsească răspuns la 

problemele lor. 

Proiectul vine să rezolve în plan local problema lipsei modalităților de informare și a 

orientării profesionale, permițând unui număr de 20 de tineri cu vârsta între 14-35 ani, din 

Alexandria, să participe la activități de educație non formala în acest domeniu, iar cele trei 

necesități identificate devin  Direcții de acțiune vizate de proiect.  

În acest context, Scopul proiectului îl reprezintă promovarea și dezvoltarea  educației non 

formale în rândul tinerilor prin îmbunătățirea serviciilor de educare și orientare în carieră a 

elevilor din învățământul preuniversitar din orașul Alexandria în principal,  județul Teleorman 

în general, în vederea facilitării tranziției spre nivelele superioare de educație sau piața 

muncii. 

Obiectivul general al proiectului „COGNIROMFRA” este  reducerea distanței dintre lumea 

școlii și cea a muncii, creșterea accesului la informație a elevilor necesară unei bune orientări 

în carieră prin conștientizarea importanței consilierii și orientării în carieră. La nivelul 

comunităților mici cum este și Alexandria metodele de informare sunt reduse, așadar 

ROMFRA, cu experiența acumulată, poate realiza acest lucru. 



                                                                               

 

Grupul țintă al proiectului este format din 50 de tineri din Alexandria/județul Teleorman, cu 

vârsta între 14 - 35 ani, proveniți din sistemul educațional, din asociații si fundații cu activități 

specifice de tineret, de la alte  organizații de tineret (de exemplu consiliile locale ale tinerilor, 

consiliul județean al tinerilor), sau pur și simplu de la grupuri si organizații neconstituite 

juridic, dar care își manifesta dorința de a beneficia de proiect.  Dintre aceștia:  

- 20 de tineri din Alexandria/Teleorman, cu vârsta între 14-35 ani, care vor participa la toate 

activitățile proiectului  

- 50 de tineri, cu vârsta între 14-35 ani,   care vor beneficia de ghidul realizat în cadrul 

proiectului în domeniul consilierii și orientării în carieră. Aceștia vor fi membri ai ONGT-

urilor locale, voluntari ai ONGT-urilor locale, reprezentanți ai autorităților locale si/ sau  

instituțiilor publice, ai unităților școlare din județe, precum si persoane informate direct prin 

diferite mijloace de promovare a rezultatelor proiectului.  

Venim astfel în sprijinul tinerilor, oferindu-le suport în identificarea și alegerea opțiunilor 

educaționale și profesionale potrivite și în clarificarea aspirațiilor privind cariera, prin 

activități diverse de consiliere: profesională, educațională și psihologică la care se adaugă 

sesiuni de traininguri și workshop-uri cu teme diverse, importante pentru dezvoltarea 

profesională și personală, susținute atât de echipa ROMFRA cât și de parteneri avizați din 

mediul privat. 

La acestea se adaugă redactarea și a unui Ghid de Carieră pentru tineri precum și alte 

materiale de informare și promovare pentru evenimentele și proiectele organizate de 

ROMFRA 

 

Valoarea adăugată a proiectului 

Valoarea adăugată a proiectului este, în esență, conștientizarea tinerilor  cu privire la 

importanța alegerii unui parcurs profesional adecvat abilităților și personalității fiecăruia, a 

acumulării de cunoștințe/competențe continuu, pentru a fi adaptabili pe o piață a muncii într-o 

continuă schimbare, a dezvoltării profesionale și implicit a celei personale, într-un cuvânt la 

necesitatea valorizării lor permanent și orientat. 

 

 


