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ProActiv - Program integrat de ocupare pe piața muncii
din regiunile Nord Est, Sud Muntenia și București Ilfov

Organizarea unei campanii de informare și 
constientizare a șomerilor, inclusiv a celor tineri și
vârsnici, a șomerilor de lungă durată și a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă în vederea (re)integrării 
acestora pe piața muncii. 
    minim 2.000.000 persoane vor fi expuse mesajului media     
care promovează avantajele statutului de angajat pe piața 
muncii

Organizarea a 12 seminarii interactive cu tema „Piața 
muncii între 2 viziuni – șomeri versus angajatori”
    minim 600 de persoane vor participa la aceste seminarii, 
din care: 180 de potențiali angajatori și reprezentanți ai 
instituțiilor publice și 420 persoane din grupul țintă

Crearea și activarea a 4 Centre de consiliere profesională 
și antreprenorială în Iași, Bacău, Târgoviște și București
    736 persoane vor beneficia de servicii de informare, 
consiliere și orientare profesională 
    Șomerii participanți la activitățile proiectului vor fi 
instruiți să-și întocmească documentele necesare 
participării la un interviu pentru ocuparea unui loc de 
muncă (CV, scrisoare de intenție) și vor fi incurajați să 
utilizeze cunoștințele informatice în căutarea unui loc de 
muncă.
    64 persoane vor beneficia de consiliere gratuită pentru 
demararea unei afaceri

Calificarea a 240 de persoane și specializarea a 420 de 
persoane în meserii cerute pe piața muncii

Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale la 64 de persoane  
care vor să inițieze afaceri

Organizarea a 12 burse de locuri de muncă în urma 
cărora minim 88 de șomeri vor fi încadrați în muncă
Rezultatele proiectului 
Medierea legăturii cu persoanele aflate în căutarea
locurilor de muncă
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Obiectiv general

Îmbunătățirea capacității de ocupare și facilitarea 
accesului pe piața muncii și în viata activă a unui număr de 
800 de persoane cu o situație dificilă pe piața muncii 
precum persoanele în căutarea unui loc de muncă, 
șomerii, inclusiv cei tineri și vârstnici și șomerii de lungă 
durată în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de 
muncă din regiunile Nord Est, Sud Muntenia și București- 
Ilfov.

Obiective specifice

OS1: creșterea gradului de interes și motivare a șomerilor, 
în special a șomerilor de lungă durată, a celor tineri, a celor 
cu vârsta peste 45 de ani, precum și a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă de a se integra/reintegra pe 
piața muncii;

OS2: facilitarea întâlnirii dintre persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă și agenții economici – 
potențiali angajatori în scopul unei mai bune corelări între 
cerere și ofertă prin organizarea a 12 seminarii interactive 
și a 12 târguri de locuri de muncă; 

OS3: îmbunătățirea cunoștințelor privind accesarea pieței 
muncii, a capacităților și abilităților în identificarea și 
ocuparea unui loc de muncă pentru 736 de persoane 
pentru a intra sau a reveni pe piața muncii;

OS4: consilierea și asistarea a minim 64 de persoane cu 
potențial antreprenorial în demararea de afaceri sau 
activități independente;

OS5: Îmbunătățirea competențelor profesionale a cel puțin 
660 persoane în domenii cerute de piața locală și regională 
în vederea asigurării unei inserții mai ușoare pe piața 
muncii; dintre acestea 240 persoane  vor participa la 
cursuri de calificare și 420 persoane vor participa la cursuri 
de specializare;

OS6: Dezvoltarea aptitudinilor, a abilităților și 
cunostințelor în domeniul antreprenoriatului pentru 64 de 
persoane neocupate care vor participa la cursul de special-
izare în competențe antreprenoriale.

Grup țintă - 800 beneficiari din care:
   100 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
   250 șomeri
 450 șomeri de lungă durată

Activităţi:

Campanii de informare și conștientizare a șomerilor, 
inclusiv a celor tineri și vârstnici, a șomerilor de lungă 
durată și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în 
vederea (re)integrării acestora pe piața muncii

Organizarea a 12 seminarii interactive cu tema „Piața 
muncii între 2 viziuni – șomeri versus angajatori”. 
Seminariile vor facilita dialogul dintre persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă și agentii economici–potențiali 
angajatori, în scopul unei mai bune corelări între cerere și 
ofertă. 
La seminarii vor participa reprezentanți ai agenților 
economici, companii mari care recrutează și angajează 
personal în zonă și reprezentanți ai investitorilor care și-au 
anunțat intenția de a-și dezvolta afaceri în regiunile vizate 
de proiect și de a face angajări în perioada următoare. 

Servicii de informare, consiliere și orientare profesională
Serviciile individuale de orientare profesională constau în:
    evaluarea și autoevaluarea competențelor și 
personalității în vederea orientării profesionale;
    realizarea planului individual de actiune și stabilirea 
traseului profesional, dezvoltarea încrederii în sine și 
motivarea în vederea integrarii active pe piața muncii, 
consiliere individuală pentru realizarea de CV-uri și scrisori 
de intenție personalizate;
    utilizarea cunoștințelor informatice în activitatea de 
căutare a unui loc de muncă.
Sesiunile de grup vor consta în:
    prezentarea metodelor de căutare a unui loc de muncă, 
inclusiv prin utilizarea cunoștințelor informatice;
    simularea interviurilor de angajare, incluzând activități 
precum deprinderea tehnicilor de angajare: redactare CV, 
scrisoare de intenție, modul de prezentare la un interviu. 

Consultanță și asistență antreprenorială în scopul 
demarării de activități independente.
Beneficiarii vot primi consiliere pentru demararea unei 
activități pe cont propriu: pași de urmat, proceduri, 
legislație, costuri, strategii de management sau de 
dezvoltare a afacerii.

Formare profesională și antreprenorială
Cursuri de calificare pentru ocupațiile:
    montator subansamble
    electrician instalații electrice
    confecționer – ansamblor articole textile
    agent curățenie
    agent de pază și ordine
    alte cursuri de calificare
Cursuri de specializare pentru ocupațiile: 
    baby-sitter
    agent de vânzări
    asistent manager
    contabil
    expert accesare fonduri structurale
    alte cursuri de specializare
Cursuri de competențe antreprenoriale.

Servicii de mediere directă 
    realizarea planurilor individuale de mediere;
    realizarea de vizite periodice la sediul angajatorilor 
pentru evaluarea potențialului de dezvoltare și a 
necesarului de personal. 
Angajatorii vor avea acces la baza de date cu potențialul de 
forță de muncă implicat în proiect și vor avea acces, la 
cerere, la planul personalizat al persoanelor implicate în 
proiect, astfel încât să poată realiza o primă analiză a 
compatibilității acestuia cu nevoia de personal a firmei.
    stabilirea de legături directe între angajatori și 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în 
vederea incheierii unui contract de muncă. 

Organizarea a 12 burse de locuri de muncă
La evenimente vor interacționa beneficiarii din grupul 
țintă, aflați în căutarea unui loc de muncă, cu angajatorii 
care au locuri de muncă vacante.


