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Despre RomActiv Business Consulting 

 

RomActiv Business Consulting este o companie de consultanţă 

financiară specializată în furnizarea de servicii de consultanță pentru 

afaceri şi management. 

RomActiv Business Consulting în cifre: 

❈ rețea de 7 birouri locale proprii în Bucuresti, Târgovişte, 

Bacău, Oradea, Arad, Tîrgu-Mureş, Cluj-Napoca; 

❈ 50 consultanți permanenți proprii; 

❈ peste 40 colaboratori și consultanți externi; 

❈ peste 600 proiecte de investiții cu finanțare nerambursabilă; 

❈ proiecte de investiții publice și private de peste                    

500 mil. Euro. 
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❈ Asistenţă şi evaluare economică a proiectelor de investiţii; 

❈ Asistență pentru cereri de finanţare, incluzând întocmirea de planuri 

de afaceri, studii de fezabilitate şi documentaţia completă a cererii 

de finanţare pentru finanţări prin programe naționale și ale Uniunii 

Europene (SAPARD, PHARE, IMPACT, POS CCE, POR, 

POSDRU; PODCA, FEADR, etc.); 

❈ Elaborare de rapoarte de evaluare, studii de fezabilitate, proiecte 

pentru investiţii şi afaceri; 

❈ Asistență pentru managementul investițiilor finanțate din fonduri 

europene nerambursabile; 

❈ Servicii de orientare socio-economică pentru populaţia din mediul 

rural; 

❈ Elaborare de strategii de dezvoltare locală/ județeană.         

              www.romactiv.ro  

Principalele domenii de expertiză ale RomActiv 
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Motto: Îndrăznește! Fii ProActiv!  

 

Obiectiv general: îmbunătățirea capacității de ocupare și facilitarea 

accesului pe piața muncii și în viața activă a unui număr de 800 de 

persoane cu o situație dificilă pe piața muncii, în vederea creșterii 

gradului de ocupare a forței de muncă din regiunile Nord Est, Sud 

Muntenia și București Ilfov 

 

Durata proiectului: 18 luni (aprilie 2014 – septembrie 2015) 

 

 

Proiectul strategic 
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Partenerii proiectului: 

❈ RomActiv Business Consulting  
 

 

 

 

 

 

 

 

Finanţarea proiectului: 

❈ Selectat în cadrul POSDRU, Axa 5, DMI 5.1 

❈ Cofinanţat din Fondul Social European – FSE 

❈ Finanţat din resurse financiare alocate de partenerii proiectului 

❈ Valoarea proiectului  

 

5,62 mil. Lei 

❈ Contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/125727 

Proiectul strategic 

❈ AJOFM Argeș ❈ AJOFM Ilfov 

❈ AJOFM Bacău ❈ AJOFM Dâmbovița  

❈ AJOFM Iași ❈ Profile Business Consulting 
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Grupul țintă: 

800 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: 

 

❈ 700 șomeri, din care: 

❈ 450 șomeri de lungă durată; 

❈ 250 șomeri tineri, cu vârsta sub 24 ani; 

❈ 100 șomeri cu vârsta peste 45 ani; 

❈ 100 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; 

❈ 40% din grupul țintă sunt femei. 

Proiectul strategic 
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15 județe / 8 regiuni de dezvoltare 

Aria de implementare a proiectului 

Nord Est 
Bacău 

Botoșani 

Iași 
Neamț 
Suceava 

Vaslui 

București Ilfov 

Sud Muntenia 
Argeș 
Călărași 
Dâmbovița 

Giurgiu 

Ialomița 

Prahova 

Teleorman 
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❈ Servicii personalizate de integrare pe piața muncii oferite 

persoanelor din grupul țință timp de 16 luni 

❈ Informare și orientare profesională 

❈ Consiliere pentru găsirea locului de muncă potrivit  

❈ Cursuri de formare profesională 

❈ Mediere pe piața muncii 

❈ Consiliere antreprenorială 

❈ 12 seminarii interactive 

❈ 12 târguri de locuri de muncă 

Activități / Servicii oferite 
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4 Centre de consiliere și orientare profesională: 

 

 

 

 

 

 

5 AJOFM-uri partenere: 

Servicii personalizate de integrare pe piața muncii 

IAȘI BACĂU TÂRGOVIȘTE BUCUREȘTI 

Iași, str. Grigore 

Ureche, nr. 1-3, bl. 

W. Mărăcineanu, 

mezanin 

Tel: 0332 440 249 

Bacău, str. George 

Bacovia, nr. 43, 

parter 

 

Tel: 0733 103 619 

Târgoviște, str. 

Gimnaziului, nr.18, 

cam.2 

 

Tel: 0725 679 991 

str. Maria Rosetti 

nr.32, București, 
sector 2 

 

Tel: 0725 679 991 

proactiv@romactiv.ro        www.proactiv.romactiv.ro 

AJOFM  
ARGEȘ 

AJOFM  
BACĂU 

AJOFM  
IAȘI 

AJOFM 
DÂMBOVIȚA 

AJOFM  
ILFOV 

Pitești, B-dul 
Republicii,  

nr. 11 

Bacău, Str. I.S. 
Sturdza Nr. 63 

Iași, str. Cucu 
nr. 1 

Dâmbovița, 
T.Vladimirescu, 

nr.1 A 

București,  
Str. Ruginoasa 

nr. 4 
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Informare, consiliere și orientare profesională 

❈ evaluarea și autoevaluarea competențelor și personalității în vederea 

orientării profesionale; 

❈ consiliere pentru dezvoltarea încrederii în sine a persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă, în vederea luării deciziei privind propria 

carieră; 

❈ instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (întocmirea 

unui CV, prezentarea la interviu); 

❈ instruirea în utilizarea cunoștințelor informatice pentru căutarea unui loc 

de muncă; 

❈ consiliere pentru inițierea unei afaceri. 

Rezultate: 

❈ îmbunătățirea cunoștințelor privind accesarea pieței muncii, a capacităților 

și abilităților în identificarea și ocuparea unui loc de muncă pentru        800 

de persoane 

 

Servicii oferite grupului țintă – Informare și consiliere  
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❈ 724 persoane instruite în domenii cerute  

de piața locală și regională  

❈ 48 de cursuri de calificare, specializare și  

de competențe 
 

Cursurile sunt certificate de Autoritatea Națională de Calificări. 

Participarea la cursuri este gratuită 
 

Stimulente financiare acordate cursanților: 

❈ 500 lei subvenție pentru participarea la cursurile de calificare 

❈ 200 lei subvenție pentru participarea la cursurile de specializare 

❈ Transport și catering gratuit 

 

 

Servicii oferite grupului țintă - Formare profesională 
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Servicii oferite grupului țintă - Formare profesională 

 

CURSURI DE CALIFICARE 

❈ Montator subansamble 

❈ Lucrător finisor în construcții 

❈ Pavator 

❈ Electrician instalații și echipamente 

electrice 

❈ Vopsitor industrial 

❈ Lucrător mașinist utilaje 

❈ Confecționer – asamblor articole 

textile  

❈ Lucrător comercial  

❈ Agent curățenie 

❈ Agent de pază și ordine 

❈ Ajutor mecanic auto  

❈ Alte cursuri de calificare 

CURSURI DE SPECIALIZARE 

❈ Asistent manager  

❈ Contabil 

❈ Expert accesare fonduri europene 

❈ Baby-sitter 

❈ Manager de proiect 

❈ Operator calculator 

❈ Competențe civice și sociale 

❈ Agent vânzări  

❈ Competențe antreprenoriale 

❈ Alte cursuri de specializare. 
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❈ Prin mediere, experții proiectului vor stabili legături directe între 

angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în 

vederea încheierii unui contract de muncă 

 

❈ 12 seminarii interactive cu tema „Piața muncii între  

2 viziuni – șomeri versus angajatori” 

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. 

 

❈ 12 târguri de locuri de muncă 

 

Servicii oferite grupului țintă – mediere, seminarii, târguri 
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❈ colectarea locurilor de muncă vacante şi publicarea anunţurilor, pe 

site-ul www.proactiv.romactiv.ro; 

❈ accesarea bazei de date, structurată pe competențe, cu persoane 

disponibile pentru angajare; 

❈ preselecția corespunzătoare locurilor de muncă disponibile; 

❈ punerea la dispoziție a portofoliilor de prezentare a candidaţilor. 

❈ consilierea și motivarea viitorilor angajați astfel încât aceștia să se 

integreze cât mai bine în activitatea curentă; 

❈ monitorizare pentru perioada de început a relației  

angajat – angajator, cu scopul unei adaptări rapide  

la condițiile de muncă specifice. 

Servicii gratuite oferite angajatorilor 
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❈ 800 persoane consiliate în vederea (re)integrării pe piața 
muncii; 

❈ 724 participanți la cursuri de calificare și specializare în meserii 
cerut pe piața muncii; 

❈ 48 sesiuni de cursuri organizate; 

❈ 12 seminarii interactive; 

❈ 12 târguri de locuri de muncă; 

 

 12% din grupul țintă = 88 șomeri angajați în urma activităților de 
mediere; 

 14 firme înființate de șomeri cu abilități antreprenoriale 

Indicatori și rezultate vizate 
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❈ dezvoltarea capitalului uman, a capacității de adaptare la 

schimbările intervenite pe piața muncii; 

❈ (re)calificare și (re)specializarea șomerilor în meserii cerute pe 

piața muncii; 

❈ șanse reale de reintegrare pe piața muncii pentru 800 de 

persoane din grup țintă; 

❈ oferirea de alternative de ocupare în  

 antreprenoriat pentru șomeri; 

❈ agenții economici vor putea beneficia  

 de resurse umane instruite. 

 

 

 

Beneficii pe termen lung 
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RomActiv Business Consulting S.R.L. 
Str. Maria Rosetti, Nr. 32, Sector 2, București 

Tel: 021.210.43.49  Fax: 0372.870.806  

Email: office@romactiv.ro  

Web: www.romactiv.ro  

 

Contact echipa de proiect ProActiv 

Tel: 0725.679.991 

E-mail: proactiv@romactiv.ro  

Web: www.proactiv.romactiv.ro 

 

Vă mulțumim pentru atenție! 
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