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 Proiectul a fost lansat în parteneriat de 
trei organizaţii: 

• Fundaţia AGORA Oradea, Beneficiar; 

• SC FOCUS PLUS SRL, Partener 1. 

• Agenția Județeană pentru Ocupare a Forței de Muncă Dâmbovița, 
Partener 2. 
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Durata proiectului:  
18 luni 

( 02 aprilie 2014 – 30 septembrie 2015 ) 

Valoarea totală a proiectului: 

4.968.408,94 lei 
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LOC  DE  DESFĂŞURARE 

•  proiectul se desfăşoară în trei regiuni din România  

 -   Regiuea Nord Vest 

- Regiunea București Ilfov 

- Regiunea Sud Muntenia 
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Obiectiv general al proiectului: 

-   facilitarea ocupării și integrării/reintegrării pe piața muncii 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a 
șomerilor, în special de lungă durată, și a persoanelor 
inactive, prin măsuri integrate de furnizare de programe 
de formare profesională, servicii de informare și 
consiliere profesională individuală, servicii de asistență și 
consultanță pentru începerea unei afaceri, organizarea 
de târguri ale locurilor de muncă. 
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Obiective specifice ale proiectului: 
1. Sprijin pentru facilitarea integrării durabile pe piața muncii, care include și 

dezvoltarea abilităților de căutare a unui loc de muncă și de prezentare la 

un interviu în vederea ocupării, prin activități de informare și consiliere 

profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, în 

special de lungă durată, și persoane inactive provenite din mediul urban și 

rural din regiunile vizate de proiect, pentru 700 de persoane (350/regiune); 
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2. Diversificarea aptitudinilor și competențelor profesionale pentru 700 persoane 

(persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, în special de lungă durată, și 

persoane inactive) provenite din mediul urban și rural din regiunile Nord-Vest și Sud 

Muntenia prin programe de formare profesională și inițiere în utilizarea calculatorului, 

in vederea creșterii gradului de ocupare a acestora pe piața muncii; 

3. Creșterea numărului de beneficiari de măsuri integrate de ocupare a forței de muncă, 

în perspectiva începerii unei afaceri sau a unei activități independente, din 2 regiuni 

de dezvoltare; 

4. Intâlniri organizate între cererea și oferta de forță de muncă pentru facilitarea accesului 

la ocupare al persoanelor fără loc de muncă, din cele doua regiuni. Proiectul 

promovează un program integrat, atât prin activitățile de informare și consiliere 

profesională a persoanelor incluse în grupul țintă, căt și prin creșterea și dezvoltarea 

de noi competențe profesionale și antreprenoriale ale acestora . 
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Axa Prioritară 5 
• promovează măsurile destinate creşterii ratei de ocupare prin 

atragarea şi susţinerea unui număr cât mai mare de persoane pe 
piaţa muncii;  

• proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin faptul că işi 
propune să crească rata de ocupare din cele trei regiuni de 
implementare prin măsuri specifice grupurilor ţintă selectate. 
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Domeniului major de Intervenţie 5.1 
• vizează printre altele şi atragerea şi menţinerea persoanelor pe 

piaţa muncii, reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni 
preventive si corective; 

• contributia proiectului la atingerea acestor obiective se realizează 
prin faptul că se propun o serie de măsuri active ce vizează un ciclu 
complet de analiză, informare, formare, consiliere şi asistenţă oferită 
unor grupuri de persoane vulnerabile în vederea creşterii gradului 
de ocupare al acestora pe piaţa muncii în calitate de angajaţi sau 
antreprenori.                                                                                     
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ACTIVITĂŢILE  PROIECTULUI  

1. Activitatea de management de proiect; 

2. Activitatea de achiziții pentru implementarea proiectului; 

3. Activitatea de informare și publicitate; 

4. Recrutarea, selecția și înregistrarea grupului țintă; 
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5. Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională 

individuală sau de grup. Aceasta vizează activități de: 

 -informare, facilitând astfel accesul grupului țintă la informații privind 

piața muncii și evoluția ocupațiilor; 

 -consiliere privind cariera. 

6. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educație destinate 

persoanelor din categoriile de grupuri țintă; 
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7. Furnizarea programelor de formare profesională, care să asigure 

creșterea și diversificarea competențelor profesionale ale 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă în scopul asigurării 

mobilității și reintegrării pe piața muncii; 

8. Furnizarea serviciilor de consultanță și asistență pentru începerea 

unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri; 

9. Organizarea de târguri de joburi în cele două regiuni vizate de 

proiect. Se va organiza câte 1 târg al locurilor de muncă/regiune la 

care vor fi invitați agenți economici, pentru a facilita acesul pe piața 

muncii a grupului țintă al proiectului. 
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Grupul ţintă este format din: 
•  Persoane în căutarea unui loc de muncă  250; 

•  Persoane inactive  10; 

•  Şomeri  225; 

•  Şomeri de lungă durată  135; 

•  Şomeri  peste 45 de ani 10; 

•  Şomeri  tineri 25; 

•  Şomeri de lungă durată tineri 45; 
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REZULTATE ANTICIPATE 
- 4 conferinte(2 conferinte/regiune) de promovare a proiectului, 

- un  web-site de promovare a proiectului si a alocarii financiare obtinute 

- 700 de persoane informate privind piata muncii si evolutia ocupatiilor 

- 700 de persoane consiliate 

- 6 programe de formare acreditate  

- 700 persoane participante la programe de 
calificare/recalificare/initiere/perfectionare 

- 200 persoane asistate/consiliate privind demararea unei afaceri; 

- 20 planuri de afaceri „cu potential” si fezabile selectate; - 20 premii acordate, 
sub forma de stimulente financiare pentru initierea de noi afaceri 

- 2 targuri de joburi organizate (1 targ de joburi/regiune ), - 14 de persoane 
incadrate in munca.  
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EGALITATE  DE  ŞANSE 
În cadrul tuturor activităţilor de informare, se vor menţiona explicit principiile 

egalitaţii de şanse şi importanţa respectării acestora 

De gen: 

- în echipa de implementare sunt implicate şi femei. 

Din punct de vedere al vârstei: 

- se  favorizează o participare echitabilă şi din punct de vedere al vârstei.  

Din punct de vedere al etniei: 

- se asigură un tratament egal pentru toți participanții. 
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DEZVOLTARE  DURABILĂ 
- menţinerea şi creşterea prosperităţii pe termen lung; 

- luarea în considerare a procesului de încălzire climatică; 

- construirea unei societăţi mai sigure, mai sănatoase şi fondată pe 
integrarea socială; 

- sublinierea importanţei reducerii consumului de energie şi 
necesitatea includerii aspectelor ce ţin de respectarea mediului 
inconjurator.   
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VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! 

Manager proiect: 

Prof. univ. dr. Pandelică Ionuț 

Asistent manager 

Conf. univ. dr. Gabriela Bologa 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia 

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 


