Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013 - „Investeşte în oameni!“
Titlul proiectului: „Program de intervenții integrate pentru șomeri - certitudinea unui viitor durabil“
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/126033 cod SMIS 51369

Cursuri gratuite pentru şomeri
şi persoane aflate
în căutarea unui loc de muncă

Conferință de presă
pentru lansarea proiectului
„Program de intervenții integrate pentru
şomeri – certitudinea unui viitor durabil”
Buzău, 06 mai 2014

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“
Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de
ocupare“
Titlul proiectului: „Program de intervenții integrate pentru şomeri - certitudinea unui
viitor durabil“
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/126033 cod SMIS 51369

Obiectivele Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului
uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei
şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea
participării crescute pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi
incluzivă, pentru 1.650.000 de persoane.

Obiectivele Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013
Obiective specifice:
•
•
•
•
•
•
•

Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a
învăţământului superior şi cercetării;
Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii
Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
Dezvoltarea unei pieţe a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă;
Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul
rural;
Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare;
Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.

Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Axa prioritară 5 propune măsuri pentru motivarea persoanelor inactive în vederea
reintegrării lor pe piaţa muncii, furnizarea de asistenţă şi consiliere, promovarea mobilităţii
geografice şi ocupaţionale şi eliminarea perioadelor de inactivitate economică.
Proiectele implementate în cadrul acestei axe vor promova măsurile active pe piaţa muncii
pentru tinerii şomeri şi şomerii de lungă durată, precum: formare profesională, servicii de
mediere a locurilor de muncă, orientare şi consiliere profesională, inclusiv dobândirea de
abilităţi antreprenoriale.
Sunt promovate scheme inovatoare de stimulare a ocupării tinerilor şi şomerilor de lungă
durată şi vor fi încurajate măsurile de acompaniere pentru intrarea şi menţinerea cât mai
mult timp pe piaţa muncii.
În ceea ce priveşte populaţia din mediul rural ocupată în agricultura de subzistenţă, POS
DRU urmăreşte atragerea acestei categorii spre domenii de activitate non-agricole (turism,
servicii, construcţii, alte ramuri ale industriei), pentru care se vor asigura programe
integrate vizând conştientizarea cu privire la oportunităţile de ocupare existente în alte
domenii, formarea profesională, consilierea şi orientarea în carieră, plasarea în muncă,
etc.

Obiectivele Domeniului major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și
implementarea măsurilor active de ocupare“
Obiectivele specifice:
- Atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea
obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile
dezavantajate pe piaţa muncii;
- Reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni preventive şi corective;
- Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de
muncă, a şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive.

Proiect:
„Program de intervenții integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor
durabil”
Beneficiar: Consiliul Județean Buzău
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 9.541.224,10 lei, din care valoare
nerambursabilă acordată de FSE: 8.373.490,94 lei.

Parteneri proiect:
S: Consiliul Județean Buzău
P1: Asociația Four Change
P2: SC Centrul de Consultanță şi Studii Europene
P3: SC RD Global Project Consulting SRL
P4: Consiliul Județean Mureș
P5: Tecseo SRL
P6: SC Dechiro Consulting SRL

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului: creşterea capacității de angajare pentru 840 de
şomeri, în special şomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui
loc de muncă, precum şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala din Regiunea SudEst şi Regiunea Centru.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1: Creşterea capacității de adaptare pe piaţa muncii pentru eşantionul de 840 de
şomeri, prin furnizarea unui program de intervenţii integrate de informare şi consiliere
profesională, orientare, formare profesională şi mediere pe piaţa muncii.
OS2: Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 100 de persoane incluse în grupul țintă.
OS3: Reducerea şomajului în cele două regiuni prin angajarea a 102 persoane, dintre care
87 din județul Buzău şi 15 din județul Mureş, din grupul care a participat la instruire.

GRUP ŢINTĂ:
Proiectul se adreseaza unui nr de 840 persoane(690-regiunea Sud-Est si 150 regiunea Centru)
dintre care:
• Persoane care au părăsit timpuriu şcoala: 40
• Persoane în căutarea unui loc de muncă: 100
• Persoane inactive: 150
• Şomeri: 62
•Şomeri de lungă durată: 288
•Şomeri peste 45 ani: 75
•Şomeri tineri: 50
•Someri de lunga durata tineri: 75

Activități - programe de formare:
-

Competențe informatice – 840 persoane (56 de grupe)
Operator de introducere și prelucrare de date – 60 persoane
Limba engleză – 135 persoane
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale – 150 persoane
Asistent relații publice – 60 persoane
Inspector resurse umane – 150 persoane
Agent comercial – 135 persoane
Bazele contabilității – 150 persoane

Alte activităţi ale proiectului:
A1 .Managementul Proiectului
A2.Promovarea şi publicitatea proiectului
A3. Campanie de promovare a iniţiativelor locale pentru sprijinirea grupului ţintă
A4. Recrutarea grupului ţintă
A5. Realizarea unui program de intervenţii integrate privind orientarea în
carieră
A6. Dezvoltarea programului de consultanţă “Sunt antreprenor!”

Rezultate anticipate:
•Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate: 80%
•Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate, din care: femei: 48%
•Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate, din care: tineri: 26%
•Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un
loc de muncă: 12%
•Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă
formă de pregătire: 0%
•Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni: 102 persoane
•Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire: 0 persoane
•Număr de persoane care au demarat o activitate independentă: 5 persoane
•Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă durată: 230 persoane
•Număr participanţi FSE – femei: 450 persoane
•Număr participanţi FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani: 187 persoane
•Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - acces pe piaţa muncii: 1 partener

Durata de implementare a proiectului:
18 luni

Vă mulțumim!
Date de contact: manager de proiect – doamna Liliana Nicolae, Consiliul Județean Buzău, tel: 0238414112, interior 203.
Certitudinea unui viitor durabil
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României

