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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Titlul proiectului „Prioritatea noastră – Cariera ta”
Contract POSDRU/141/5.2/G/131478

PRIORITATEA NOASTRĂ – CARIERA TA
proiect finanţat din fonduri europene

SC SIAB DEVELOPMENT SRL, în parteneriat cu SC INDUSTRIAL EUROSTAR SRL şi SC ART
NOUVEAU SRL a demarat în data de 16 mai a.c. proiectul “Prioritatea noastră – Cariera ta” (ID
131478),

odată

cu

semnarea

în

calitate

de

Beneficiar

a

contractului

de

finanţare

POSDRU/141/5.2/G/131478. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul Cererii de propuneri de proiecte de tip
grant nr. 141 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă în Regiunea Nord-Vest”, Axa prioritară 5
“Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. ”Promovarea
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane şi
ocuparea forţei de muncă”.
Proiectul se implementează pe o perioadă de 18 luni şi vizează dezvoltarea resurselor umane
şi creşterea ocupării forţei de muncă în mediul rural din judeţul Cluj şi din judeţul Maramureş prin
valorificarea potenţialului resurselor umane şi promovarea mobilităţii ocupaţionale, propunând o
abordare integrată a grupului ţintă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, prin organizarea
de programe de formare profesională, sesiuni de consiliere profesională şi medierea muncii, asistenţă
şi consiliere pentru demararea unei afaceri în mediul rural pentru un număr de 470 de persoane (140
persoane în căutarea unui loc de muncă, 100 persoane inactive, 80 persoane ocupate în agricultura de
subzistenţă, 120 şomeri, 15 manageri şi 15 angajaţi din mediul rural), din care cel puţin 329 din
persoanele identificate vor fi femei.
Valoarea totală eligibilă a proiectului se ridică la 1.954.501,31 lei, din care asistenţă
nerambursabilă în valoare de 1.856.776,25 lei reprezentând 95% din valoarea totală eligibilă la care
se adaugă cofinanţarea Beneficiarului în valoare de 97.725,06 lei.
La începutul activităţii de informare şi consiliere profesională, orientare în carieră, consiliere
pentru dezvoltare personală vor fi identificate zonele de acţiune, mai exact, din numărul de localităţi
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care prezintă un număr semnificativ de membri ai grupului ţintă vor fi selectate 5 locaţii de
implementare care să îndeplinească criteriul legat de proximitatea domiciliilor grupului ţintă, precum
şi cerinţele legale privitoare la desfăşurarea activităţilor cu grupul ţintă (spaţiu şi dotări adecvate). În
următoarea etapă, în locaţiile stabilite, echipa de experţi formată din consilieri orientare privind
cariera vor oferi celor 470 de membri ai grupului ţintă servicii ce vor avea ca obiectiv informarea
grupului ţintă cu privire la oportunităţile de ocupare oferite prin proiect şi consilierea profesională a
acestora în vederea îndrumării pe piaţa muncii şi îndrumarea la unul din cele două programe
integrate (consiliere – formare – mediere, respectiv consiliere – formare – asistenţă pentru
demararea unei afaceri) oferite în cadrul proiectului.
Activitatea de formare profesională va cuprinde 3 tipuri de cursuri - cursuri de calificare de
nivel I în domeniile lucrător drumuri şi căi ferate, lucrător în comerţ, babysitter, cursuri de calificare
de nivel II în domeniul administrator pensiune turistică şi cursuri de specializare competenţe
antreprenoriale – care se vor desfăşura în locaţiile stabilite, fiecare tip de curs acoperind o perioadă
de 3 luni, 6 luni, respectiv 1 lună. La absolvirea cursurilor de calificare şi de specializare, absolvenţii
vor primi o diplomă de certificare a competenţelor dobândite, precum şi suma de 100 lei/lună de
formare/participant.
În ultima etapă a programului integrat, absolvenţii cursurilor vor fi direcţionaţi fie spre
activitatea de mediere a muncii (280 de persoane), fie spre cea de asistenţă şi consiliere pentru
demararea unei afaceri (190 de persoane). În cadrul sesiunilor de mediere, participanţii vor fi
familiarizaţi cu privire la tehnicile de prezentare şi abordare a unui potenţial angajator şi li se va pune
la dispoziţie o bază de date cu locuri de muncă vacante. De asemenea, persoanele întreprinzătoare,
participante la sesiunile de asistenţă şi consiliere pentru demararea unei afaceri, vor fi instruite cu
privire la etapele ce trebuie parcurse pentru înfiinţarea unei forme juridice de desfăşurare a unei
activităţi comerciale, li se va pune la dispoziţie legislaţia actualizată în domeniu, modele de acte
constitutive, diverse forme de contracte, vor fi analizate şi discutate idei şi posibilităţi de finanţare,
precum şi noţiuni şi strategii de marketing în scopul promovării afacerilor şi atragerii de clienţi.
Pe tot parcursul implementării proiectului, vor fi derulate acţiuni de promovare şi informare,
utilizându-se instrumente adecvate de publicitate – dezvoltare website, conferinţe, distribuire de
materiale publicitare, promovarea activităţilor în mass-media.
Pe termen mediu şi lung, proiectul va contribui la creşterea gradului de conştientizare a
grupului ţintă din mediul rural privind oportunităţile de ocupare în activităţi non agricole, precum şi
dezvoltarea profesională atât ca angajaţi cât şi ca antreprenori a membrilor grupului ţintă.

