
“Pregătit pentru viitor - Tineri la inceput de cariera” 
 

Obiectiv General: Cresterea capacitatii de ocupare 
si de integrare socio-profesionala a somerilor 
tineri din Judetul Iasi, prin desfasurarea de 
activitati de informare, consiliere si formare 
profesionala. Proiectul urmareste prin intermediul 
activitatilor de informare, consiliere si formare 
adresate somerilor tineri sa contribuie la cresterea 
gradului de ocupare si prin aceasta la scaderea 
numarului de someri de lunga durata. In cadrul 
proiectului se vor desfasura activitati prin care 

somerii tineri si somerii tineri de lunga durata vor fi consiliati cu privire la traseul 
profesional pe care trebuie sa il urmeze, vor primi asistenta pentru cautarea unui loc de 
munca, vor beneficia de orientare si formare si de servicii de consultanta si asistenta 
pentru inceperea unei activitati independente.  
Obiective specifice 1.Furnizarea de servicii de 
informare, consiliere si orientare profesionala 
pentru 250 de someri tineri (16-24 ani), din care 
125 de femei, in vederea dezvoltarii abilitatilor 
acestora in a utiliza metode si tehnici moderne de 
cautare a unui loc de munca, utilizate pe piata 
muncii. Familiarizarea somerilor cu tehnicile 
moderne de cautare a unui loc de munca, precum 
si cu protocolul procedurii de selectie a 
personalului din cadrul unei firme, determina o crestere semnificativa a gradului de 
incadrare in munca, obtinand in acest mod o reducere a neconcordantei dintre cererea si 
oferta de forta de munca. Somerii participanti la activitatile proiectului vor fi instruiti sa-si 
realizeze toate documente necesare participarii la un concurs pentru ocuparea unui loc 
de munca: CV, scrisoare de intentie, etc. In felul acesta se va realiza maximizarea sanselor 
pe care le au pentru gasirea unui loc de munca, prin valorificarea tuturor oportunitatilor 
de pe piata muncii. 2.Furnizarea de servicii de formare profesionala continua (cursuri de 
initiere/calificare/recalificare/perfectionare si specializare) pentru un numar de 40 de 
someri tineri, in vederea corelarii calificarii cu cerintele angajatorilor. Persoanele somere 
care nu au nici o calificare sau a caror calificari nu sunt cerute pe piata vor fi indrumare in 
urma activitatii de consiliere profesionala catre un curs de formare profesionala continua. 
Obtinerea unei certificari va contribui la cresterea sanselor de angajare. 3.Furnizarea de 
servicii de educatie antreprenoriala (consultanta si asistenta pentru inceperea unei 
activitati independente) pentru un numar de 40 someri tineri (16-24 ani) in vederea 
dezvoltarii capacitatii pentru inceperea unei activitati independente. Somerii care vor 
demonsta abilitati antreprenoriale in cadrul sesiunilor de consiliere vor fi indrumati catre 
cursurile de educatie antreprenoriala desfasurate in cadrul proiectului. Aceste cursuri vor 
oferi o baza reala persoanelor consiliate pentru inceperea unei activitati independente. 
4.Organizarea unui job club in vederea facilitarii accesului la ocupare pentru 250 de 
someri tineri (16-24 ani) din judetul Iasi. Organizarea unui job club are rolul de a maximiza 
demersul de facilitare a accesului la ocupare pentru somerii care sunt in cautarea unui loc 
de munca si de facilita procesul de mediere pe piata muncii. Proiectul prin activitatile 
propuse contribuie la realizarea obiectivelor AP 5 Promovarea masurilor active de 



ocupare si a DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare prin 
faptul ca se adreseaza persoanelor care au o situatie dificila pe piata muncii cum sunt 
somerii tineri si somerii tineri de lunga durata prin realizarea unei actiuni integrate care 
prevede implementarea mai multor activitati din domeniul masurilor active: informare si 
consiliere profesionala, formare profesionala continua, consiliere in vederea realizarii 
unei activitati independente, mediere pe piata muncii prin organizarea unui job club. 
Toate aceste masuri vor contribui la imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor si la 
reducerea somajului de lunga durata. 
 

Titlul proiectului “Pregătit pentru viitor - Tineri la inceput de cariera” 

Axa prioritara "Promovarea masurilor de ocupare"  

Domeniul major de 
interventie 

"Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" 
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