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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
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. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului: Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi 
practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii - PRACTICOR 
Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/48816 
 
Indicatori atinşi: 
 

Indicatori 

Valoare 
prognozată1 

Valoare 
realizată până la 

ultimul RTF 
aprobat2 

 

Valoare 
realizată în 
perioada de 
raportare3 

Indicatori de realizare 
imediată (output)4 

   

Numărul de studenti sprijiniti în 
tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă 

1995  259 

Numărul beneficiarilor 
serviciilor de consiliere în carieră 

750  259 

Număr de participanţi la instruire 
– tranziţia de şcoală la viaţa 
activă 

0  0 

Număr de persoane care 
beneficiază de 
consiliere/orientare– tranziţia de 
la şcoală 

0  0 

Numărul de studii, analize, 
rapoarte, strategii – tranziţia de 
la şcoală la viaţa activă 

10  5 

Numărul parteneriatelor 21  50 

                                                
1 Valoarea prognozată – reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform 
ultimelor modificări (Acte Adiţionale) 
2 Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat -  se va insera valoarea indicatorilor realizată de la 
începutul perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar 
aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).  
3 Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare 
4 Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului 
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încheiate pentru schimb de 
experienţă şi bune practici 
tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă 
Indicatori de rezultat5    
Ponderea elevilor/studen ilor 
sprijini i în tranziţia de la şcoală 
la viaţa activă care au 
obţinut un loc de muncă sau au 
participat activ la cursuri 
ulterioare 

75  0 

Număr de persoane care au 
beneficiat de consiliere/orientare 
şi au găsit un loc de 
muncă – tranziţia de la şcoală la 
viaţa activă 

1300  0 

Persoane care au beneficiat de 
consiliere/orientare şi au 
continuat studiile – tranziţia 
de la şcoală la viaţa activă 

410  259 

Parteneri transnaţionali implicaţi 
în proiect - tranziţia de la şcoală 
la viaţa activă 

1  1 

 

                                                
5 Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului 


