
„Masuri active integrate de ocupare Regiunea Sud – Muntenia – Cresterea oportunitatilor 

de angajare a persoanelor fara loc de munca” 

 

Proiectul a prevazut realizarea unor programe integrate de 

dezvoltare a resurselor umane si stimulare a ocuparii din 

Regiunea Sud-Muntenia, cresterea gradului de adaptarea 

grupului tinta la cerintele pietei muncii moderne prin: 

informarea adecvata in ceea ce priveste caracteristicile 

pietei fortei de munca, tendintele ocupationale 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. Peste 2000 de 

persoane au primit informatii relevante si adaptate, 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 unui portal destinat acestui proiect, 

permanent actualizat, prin distribuirea materialelor 

informative si organizarea unei caravane mobile cu puncte de stationare in 13 comunitati urbane si 7 rurale. 

Pentru imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor din grupul tinta proiectul a prevazut servicii de 

consiliere personala si profesionala si asistenta in cautarea unui loc de munca pentru un numar de 600 de 

persoane, prin consilierii celor doua birouri din judetele Prahova si Ialomita si in timpul celor 5 sesiuni de 

consiliere organizate in cele 5 judete fara acoperire cu puncte de lucru. De asemenea, in cadrul proiectului 

au fost elaborate fise privind traseul de dezvoltare personala si profesionala pentru 600 de persoane din 

grupul tinta. Proiectul a prevazut organizarea a doua seminarii, ce si-au propus cresterea stimei de sine, 

increderea in fortele proprii si diminuarea altor consecinte determinate de pierderea locului de munca si 

inactivitate de lunga durata. Au fost organizate 5 sesiuni de formare profesionala, reprezentand cele 5 

programe de formare: un curs de dezvoltare personala si profesionala cu module de comunicare si 

management precum si 4 cursuri de calificare profesionala cu obtinerea certificatelor autorizate CNFPA. 



In vederea cresterii gradului de ocupare a persoanelor din grupul tinta, portalul destinat proiectului a oferit o 

interfata intre grupul tinta si viitorii angajatori, solicitantul asumandu-si rolul de mediator al acestei relatii. 

Finalizarea proiectului a implicat minim 120 de persoane beneficiare ale serviciului de mediere, cu 

elaborarea a 120 de planuri individuale de mediere si aproximativ 60 de persoane angajate. 

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. 

 

Titlul proiectului Masuri active integrate de ocupare Regiunea Sud – Muntenia – 

Cresterea oportunitatilor de angajare a persoanelor fara  loc de 

munca 

Domeniul de activitate  Someri de lunga durata, someri tineri intre 16 – 24 ani, someri 

peste 45 ani, persoane aflata in cautarea unui loc de munca 

Perioada de implementare Ianuarie 2011 – Decembrie 2012 

Contributia FSE 1.837.581,20 lei 

Buget Total 2.125.600,00 lei 

Grup tinta 2.000 

Tara, Regiunea  Romania, Regiunea sud - Muntenia 

Nume beneficiar Romair Consulting S.R.L. 

Date contact 

 

Ani BOERU 

Email: ani.boeru@romair.ro 

Telefon: +40 21 319.32.11 

Website proiect: www.fiiangajat.ro 

Website Romair Consulting: www.romair.ro 
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