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GATA PENTRU TESTARE! 

În această lună, noul software de consiliere și orientare în carieră, CAREER4U, va fi testat în licee, 
Agenții Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă cât şi în Centrele de Consiliere și Orientare privind 
Cariera din mediul universitar. 

Testarea CAREER4U este coordonată de către Universitatea "Danubius" din GalaŃi, Universitatea 
Româno-Americană din Bucureşti, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu şi AgenŃia JudeŃeană pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncă BistriŃa-Năsăud. 

Fiecare dintre cele patru instituŃii partenere va derula activităŃi de orientare în carieră prin  instrumentul 
digital CAREER4U, regiunile vizate fiind: Regiunea Sud-Est, Regiunea Centru, Regiunea Bucuresti Ilfov, 
Regiunea Nord-Vest. 

CE ESTE CAREER4U? 

CAREER4U este o platformă virtuală care cuprinde peste 250 de profile ocupaționale. Acest software 
pentru consiliere și orientare în carieră este un instrument util pe care utilizatorii îl vor folosi pentru a 
descoperi care sunt profesiile potrivite atât intereselor personale cât și competențelor pe care aceștia le 
au. 

Cu alte cuvinte, CAREER4U facilitează orientarea profesională a utilizatorului în conformitate cu abilităŃile 
reale identificate prin seturi de instrumente de analiză personalizată. 

CAREER4U materializează rezultatele unui proiect manageriat de Universitatea Danubius, finanŃat prin 
programul Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation “Orientare digitală: Software de consultanŃă în 
plasarea pe piaŃa muncii şi dezvoltarea carierei profesionale”, alături de partenerii săi: CASCAiD Ltd., 
Marea Britanie, Centro Studi Pluriversum, Italia Universitatea din Camerino, Italia, DEP Institut, Spania, 
AgenŃia JudeŃeană de Ocupare a ForŃei de Muncă, BistriŃa – Năsăud, Universitatea “Lucian Blaga” din 
Sibiu, AgenŃia NaŃională pentru Calificări – Bucureşti, Universitatea Româno - Americană, Bucureşti şi 
FundaŃia SATEAN Brăila. 

CUM VA FI UTILIZAT CAREER4U ? 

Fiecare utilizator va primi răspunsul pe care îl așteaptă cu privire la profesia care i se potrivește după ce 
va parcurge pașii specifici celor două categorii de întrebări grupate  în funcție de ceea ce și-ar dori 
utilizatorul să facă și ceea ce ar putea face în funcție de competențele sale. 

Fiecare profil ocupațional include: activităŃi desfăşurate, cunoştinŃe şi competențe personale, oportunități 
de angajare, parcursul de formare profesională, link-uri utile către surse de informare.  

Ce se întâmplă după testarea CAREER4U ? 



Prin testarea CAREER4U - platformă de orientare și consiliere în carieră, echipa proiectului 
Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation “Orientare digitală: Software de consultanŃă în plasarea pe 

piaŃa muncii şi dezvoltarea carierei profesionale”, dorește să se asigure de faptul că acest software este 
eficient și, pe baza feedback-ului primit de la liceenii, studenții, absolvenții care vor testa CAREER4U, să 
dezvolte baza de date existentă pe această platformă și să îmbunătățească experienŃa utilizatorilor. 

Dacă dorești să testezi CAREER4U, nu ezita să contactezi echipa noastră! 
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