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P R E G Ă T I T   P E N T R U   V I I T O R 

–  T I N E R I   L A   Î N C E P U T   D E   C A R I E R Ă  – 

 

 

Titlul Proiectului: “Pregătit pentru viitor  - Tineri la început de cariera”  
Număr  de referinţa: POSDRU/99/5.1/G/76679 
Durata proiectului: 24 de luni 
Perioada de implementare: 01.11.2010 – 30.11.2012 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

“Pregătit pentru viitor – Tineri la început de carieră” este un proiect finanţat prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi 

implementarea măsurilor active de ocupare” şi este implementat de către Fundaţia Corona Iaşi în parteneriat cu 

S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L. în perioada 01.11.2010 – 30.11.2012.  

 

Aria de implementare a proiectului este în România, Regiunea de Nord-Est, judeţul Iaşi. 

 

Valoarea totală a proiectului este de  2088940 lei, din care 2047161 reprezintă contribuţia solicitată în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 

 

Obiectivul general al proiectului constă în “Creşterea capacităţii de ocupare şi de integrare socio-

profesională a şomerilor tineri din Judeţul Iaşi, prin desfăşurarea de activităţi de informare, consiliere şi 

formare profesională”.  

 

Proiectul urmăreşte prin intermediul activităţilor de informare, consiliere şi formare adresate şomerilor 

tineri să contribuie la creşterea gradului de ocupare şi prin aceasta, la scăderea numărului de şomeri de lungă 

durată.  
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În cadrul proiectului se vor desfăşura activităţi prin care şomerii tineri şi şomerii tineri de lungă durată vor 

fi consiliaţi cu privire la traseul profesional pe care trebuie să îl urmeze, vor primi asistenţă pentru căutarea unui 

loc de muncă, vor beneficia de orientare şi formare şi de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea 

unei activităţi independente.  

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 

1. Furnizarea de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională pentru 250 de şomeri tineri, 

în vederea dezvoltării abilităţilor acestora în a utiliza metode şi tehnici moderne de căutare a unui loc 

de muncă.  

Şomerii participanţi la activităţile proiectului vor fi instruiţi să-şi realizeze toate documentele necesare 

participării la un concurs pentru ocuparea unui loc de muncă: CV, scrisoare de intenţie, etc. În felul acesta, se va 

realiza maximizarea şanselor pe care le au pentru găsirea unui loc de muncă, prin valorificarea tuturor 

oportunităţilor de pe piaţa muncii.  

2. Furnizarea de servicii de formare profesională continuă (cursuri de formare profesionala continuă) 

pentru un număr de 40 de şomeri tineri.  

Persoanele şomere care nu au nici o calificare sau a căror calificări nu sunt cerute pe piaţa vor fi îndrumate 

în urma activităţii de consiliere profesională către un curs de formare profesională continuă. Obţinerea unei 

certificări va contribui la creşterea şanselor de angajare. 

3. Furnizarea de servicii de educaţie antreprenorială (consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei 

activităţi independente) pentru un număr de 40 şomeri tineri.  

 Şomerii care vor demonstra abilităţi antreprenoriale în cadrul sesiunilor de consiliere vor fi îndrumaţi către 

cursurile de educaţie antreprenorială desfăşurate în cadrul proiectului. Aceste cursuri vor oferi o bază reală 

persoanelor consiliate pentru începerea unei activităţi independente.  

4. Organizarea unui job club în vederea facilitării accesului la ocupare pentru 250 de şomeri tineri din 

judeţul Iaşi.  

Organizarea unui job club are rolul de a maximiza demersul de facilitare a accesului la ocupare pentru 

şomerii care sunt în căutarea unui loc de muncă şi de a facilita procesul de mediere pe piaţa muncii.  

 

 

Prin activităţile sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor AP 5 Promovarea măsurilor active de 

ocupare şi a DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, prin faptul că se adresează 
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persoanelor care au o situaţie dificilă pe piaţa muncii. Aceste persoane sunt formate din şomerii tineri şi somerii 

tineri de lungă durată. Se realizează astfel acţiuni integrate care prevăd implementarea mai multor activităţi din 

domeniul măsurilor active: informare şi consiliere profesională, formare profesională continuă, consiliere în 

vederea realizării unei activităţi independente, mediere pe piaţa muncii prin organizarea unui job club. Toate 

aceste măsuri vor contribui la îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor şi la reducerea şomajului de 

lungă durată. 

 

 

Etapele de derulare ale proiectului urmăresc: 

 Formarea echipei de implementare şi derularea acţiunilor iniţiale pentru buna derulare a proiectului; 

 Informarea publicului privind derularea proiectului şi a rezultatelor preconizate; 

 Înfiinţarea job clubului şi angajarea membrilor componenţi ai acestuia; 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru şomeri din cadrul job clubului. 

 

 

Grupul ţintă al proiectului este format din 250 de şomeri tineri, din care 125 de femei, din judeţul Iaşi, din 

care 80 de şomeri tineri de lungă durată din judeţul Iaşi. 

 

 

Rezultatele propuse ale proiectului:  

 250 de şomeri tineri familiarizaţi cu tehnicile si instrumentele de căutare a unui loc de munca,  

 250 de şomeri tineri familiarizaţi cu piaţa forţei de muncă si cu cerinţele angajatorilor in ceea ce priveşte 

forţa de munca,  

 250 de şomeri tineri care au fost consiliaţi individual pentru stabilirea traseului profesional in vederea 

facilitării ocupării,  

 250 de şomeri tineri care beneficiază de o orientare profesionala adecvata in raport cu profilul psiho-

profesional propriu in vederea integrării pe piaţa forţei de munca,  

 40 de şomeri beneficiari formare profesionala certificaţi (30 in timpul derulării proiectului), 

 40 de şomeri beneficiari ai serviciilor de instruire in vederea începerii unei activităţi independente, 

 14 de şomeri care şi-au găsit un loc de muncă ca urmare a serviciilor de ocupare furnizate in proiect. 

 


