
 
 

MĂSURI ACTIVE 
INTEGRATE ÎN VEDEREA 

CRESTERII RATEI DE 
OCUPARE SI A 
MOBILITĂTII 

OCUPATIONALE 
Pentrupersoanele 
fără loc de muncă  

din Regiunea  

Sud-Muntenia  

„Creșterea ratei de ocupare și a mobilității ocupaționale pentru 
persoanele fără loc de muncă din Regiunea Sud-Muntenia prin 

oferirea serviciilor integrate de măsuri active de ocupare” 
 

 

 

Proiectul si-a propus  dezvoltarea si implementarea unui 

sistem de masuri active integrate (consiliere, mediere, 

formare profesionala), masuri active integrate destinate 

dezvoltarii resurselor umane si stimularea ocuparii in cadrul 

Regiunii Sud Muntenia. Astfel prin activitatile sale, proiectul 

si-a propus gradului de adaptarea al persoanelor din grupul 

tintala cerintelepietei muncii moderne prin: informarea 

adecvata in ceea ce priveste caracteristicile pieteifortei de 

munca, tendinteleocupationale si de formare profesionala, 

si metodele, tehnicile si instrumentele de cautare si 

mentinere a unui loc de munca. 

Masurile propuse in cadrul proiectului au fost integratoare 

si acoperitoare, decurgand unele din altele. Astfel peste 

500 de persoane au primit informatii relevante si adaptate 

la nevoile actuale, pentru a-i ajuta sa se integreze pe piata 

muncii in vederea obtinerii unei rate cat mai mari de 

ocupare si asigurarea sustenabilitatii programelor oferite. 

Acest lucru s-a realizat prin intermediul servicii lor de 

consiliere profesionala si mediere si prin organizarea unor 

sesiuni de informare. Pentru imbunatatireacapacitatii de 

ocupare si dezvoltarea portofoliului de competente, au fost 

oferite in cadrul proiectului si servicii de formare profesionala 

astfel: organizarea a 12 cursuri de formare profesionala in meserii/ocupatii solicitate pe piata muncii, 

cursuri la care au participat 266 de persoane din grupul tinta.  
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In vederea cresterii gradului de ocupare a persoanelor 

din grupul tinta au fost oferite servicii de mediere a 

muncii pentru un numar de 208 persoane, au fost 

organizate 2 Burse cde locuri de munca, reusint ca in 

urma acestor servicii se se integreze in munca un 

numar de 94 de persoane din grupul tinta. 

De asemenea, proiectul a prevazut facilitarea integrarii 

pe piata muncii a somerilor de lunga durata, a celor 

tineri intre 16 si 24 de ani si a somerilor peste 45 ani, precum si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de 

munca, atragerea si mentinerea unui numar cat mai mare de persoane pe piata muncii. 

Promovarea activitatilor proiectului precum si asigurarea transparentei activitatilor acestuia au fost 

asigurate prin organizarea a 4 conferinte de presa si prin realizarea, multiplicarea si distribuirea de 

pliante/brosuri respectiv publicarea unor comunicate de presa. 

 

Numele proiectului Măsuri active integrate pentru persoanele fără loc de muncă din 

regiunea Sud-Muntenia în vederea creșterii ratei de ocupare și a 

mobilității ocupaționale  

Aria de activitate   Someri; 

 Someri de lunga durata; 

 Someri tineri; 

 Persoane inactive; 

 Persoane care au parasit de timpuriu scoala; 

 Someri cu virsta peste 45 de ani  

Perioada de implementare 01.04.2009 – 31.03.2013 

Contributia FSE 1.485.211,00 lei 

Buget total  1.668.100,00 lei 

Grup tinta 500  

Tara, Regiunea Romania, Regiunea Sud Muntenia 

Nume beneficiar Asociatia de Sprijin a Somerilor Dimbovita 

Date contact Piciorus Maria Florica 

assd_tgv@yahoo.com 

0245.620702  

www.assd.ro 

 


