
 
“Piata muncii: Oportunitati pentru viitor prin sanse egale pentru femei” 

 
Obiectiv general : facilitarea 
accesului pe piata muncii a 
femeilor prin 
calificare/recalificare/specializar

e/perfectionare si promovarea 
unei societati inclusive in ceea ce 
priveste egalitatea de sanse 
sustinuta prin activitati pe 
termen lung.    
 
Obiective specifice : O1. 
Imbunatatirea capacitatii a 6350 

de femei din regiunile NE, SE si NV de a se integra pe piata muncii, prin informare, 
consiliere si dezvoltarea de noi competente profesionale care sa le indrume spre locuri de 
munca competitive sau spre initiative antreprenoriale.  
Informațiile primite de la caravanele organizate și calificarile noi dobandite le vor da 
sansa reala femeilor de a refuza atitudinile discriminatorii. Prin mobilitatea echipei de 
proiect (caravane, centru mobil), beneficiul real este adresabilitatea catre femei, 
mergand chiar in mediul in care ele locuiesc si muncesc. Alte beneficii sunt: 6350 de 
femei informate si consiliate in cele 3 centre fixe dezvoltate multiregional(în regiunile 
NV, SE, NE) din care 1350 de femei instruite cu obtinerea de certificari utile pentru piata 
muncii. Cercetarea socio-profesionala care se va realiza va aduce opinia publica mai 
aproape de cauzele reale ale inegalitatii de sanse, generand o baza reala de informatii, 
inexistenta in acest moment. 
 O2. Generarea unei platforme de 
sprijin pentru femei prin metode moderne 
online, cat si prin crearea a 3 centre fixe si un 
centru mobil de informare si consiliere.  
Prin realizarea si utilizarea portalului online si 
accesul la centrele fixe stabilite in regiunile 
Nord-Est, Sud-Est și Nord -Vest se va asigura 
continuitatea actiunilor de informare si 
consiliere. 
 O3. Insusirea unor atitudini pozitive si 
proactive fata de egalitatea de sanse, de catre 
managerii si personalul din cadrul APL-urilor. 
Se va avea in vedere instruirea si incurajarea 
personalului din APL-uri in promovarea 
egalitatii de sanse pe piata muncii. Beneficiile 
sunt palpabile la nivel individual-prin noile 



abilitati dobandite, la nivel institutional-dezvoltarea serviciilor si la nivelul comunitatii-o 
atitudine mai deschisa pentru angajare.  
 

Titlul proiectului Piata muncii: Oportunitati pentru viitor prin sanse egale 

pentru femei 

Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de 
interventie 

6.3 “Promovarea egalității de sanse pe piața muncii” 

Perioada de 
implementare 

01.03.2011-28.02.2014 

Valoarea eligibila a 
proiectului 

15.913.611 lei 

Valoarea totala a 
proiectului 

16.529.832 lei 

Grup tinta 6350 femei 

Tara, Regiunea Romania, regiunea Nord-Est 

Nume beneficiar Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi 

Date contact Gabriela Vasilache – director executiv 

tel: 0232254577; fax: 0232264682 

 
 

 
 


