
“ACTIV – abordare integrata a masurilor de ocupare” 
 
Obiectivul general al proiectului este facilitarea 
accesului pe piata muncii a somerilor tineri si a 
somerilor de lunga durata din mediul urban si rural prin 
participarea la programe integrate de măsuri active de 
ocupare.  
Obiectivele specifice:  
1. Consolidarea increderii in sine a 200 someri tineri, cu 
varsta intre 16 si 24 ani si someri de lunga durata, adulti 

cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 ani in vederea integrarii active pe piata muncii.  
2. Informarea si consilierea unui numar de 200 someri tineri, cu varsta intre 16 si 24 ani si 
someri de lunga durata, adulti cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 ani in vederea selectarii 
participantilor la cursurile de formare profesionala  
3. Formarea profesionala a unui numar de 130 someri tineri, cu varsta intre 16 si 24 ani si 
someri de lunga durata, adulti cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 ani, în meserii solicitate pe 
piaţa muncii.  
4. Integrarea pe piata muncii a unui procent de 7,7% din numarul total de absolventi ai 
cursurilor de formare profesionala.  
 
Obiectivele proiectului contribuie la realizarea 
obiectivului general al POSDRU prin: • Dezvoltarea si 
cresterea competitivitatii capitalului uman din mediul 
urban/rural al judetului Iasi, constand in realizarea de 
masuri active integrate pentru un grup tinta de 200 
someri tineri si someri adulti de lunga durata care vor 
beneficia de un program complex de servicii de 
formare profesionala, informare si consiliere in 
cariera cat si de seminarii de consolidare a increderii 
in sine si asistenta directa pentru ocupare, corelat cu potentialul local de ocupare; • 
corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; • asigurarea de 
oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si 
inclusiva, pentru cele 200 de persoane beneficiare ale proiectului; Proiectul contribuie 
direct prin rezultatele sale estimate, si la obiectivele specifice ale POSDRU, respectiv: • 
Promovarea educatiei si formarii continue de calitate, prin furnizarea de programe de 
formare acreditate CNFPA, pentru 130 de beneficiari; • Facilitarea insertiei somerilor 
tineri si a somerilor adulti de lungă durată din mediul rural/urban pe piata muncii, prin 
facilitarea participarii acestor categorii la activitatile proiectului; • Dezvoltarea unei piete 
a muncii moderne, flexibile si inclusive, prin dobandirea de catre beneficiari a abilitatilor 
sociale si civice care le vor intari stima de sine; • Promovarea insertiei/reinsertiei pe piata 
muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale, prin facilitarea accesului acestora 
la activitatile complexe orientate direct catre acest scop, in cadrul proiectului; • 
Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii, prin facilitarea 
participarii acestora la activitatile proiectului , • Conjugarea actiunilor din cadrul 
proiectului cu actiunile altor proiecte implementate in cadrul POSDRU, multiplicandu-se si 
intarindu-se astfel rezultatele si contribuind mai vizibil la indeplinirea obiectivelor 
POSDRU. Proiectul contribuie in mod direct la atingerea obiectivului axei prioritare 5 a 
POSDRU, si domeniului major de interventie 5.1, prin: • Facilitarea integrării pe piata 
muncii a 10 persoane, someri tineri si someri adulti de lungă durată, furnizand totodata 



un set complex de masuri active integrate de formare profesionala ,informare si consiliere 
in cariera,de cresterea stimei de sine si asistenta directa de ocupare. • mentinerea pe 
piata muncii, inclusiv in zonele rurale a persoanelor din categorii defavorizate si sprijinirea 
ocupării lor formale, pentru cresterea ratei de ocupare.Dezvoltarea in cadrul proiectului a 
unor deprinderi si abilitati, atat pentru accesarea pietei muncii, cat si pentru pastrarea 
unui loc de munca ,acestea contribuind si la reducerea somajului de lungă durată, fiind 
actiuni preventive si corective. 
 

Titlul proiectului ACTIV – abordare integrata a masurilor de ocupare 

Axa prioritara "Promovarea masurilor de ocupare"  

Domeniul major de 
interventie 

"Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" 

Perioada de 
implementare 

01.10.2010-30.09.2012 

Valoarea eligibila a 
proiectului 

1.901.600 lei 

Valoarea totala a 
proiectului 

2.009.216 lei 

Grup tinta 110 someri de lunga durata si 90 someri  

Tara, Regiunea Romania, Regiunea Nord-Est  

Nume beneficiar Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi 

Date contact Gabriela Vasilache - director executiv  
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