
“O sansa somerilor tineri si de lunga durata din judetul Bacau 
pentru integrarea pe piata muncii” 

 
 Obiectivul general al proiectului este: „asigurarea unor şanse 
mai mari de acces şi menţinere pe piaţa muncii pentru şomerii 
tineri şi şomerii de lungă durată din judeţul Bacău, prin 
implementarea unui program integrat de formare profesională, 
consiliere şi asistenţă în căutarea unui loc de muncă”. Realizarea 
acestuia va genera efecte pozitive pe termen lung pentru grupul 

ţintă prin reducerea şomajului şi a inactivităţii, îmbunătăţirea capacităţii de integrare pe 
piaţa muncii a şomerilor tineri și a şomerilor de lungă durată. Calificările dobândite, 
posesia unui certificat profesional recunoscut la nivel naţional şi abilităţile şi tehnicile 
însuşite prin activităţile de consiliere în ocuparea unui loc de muncă, vor contribui la 
creşterea şanselor de angajare şi menţinere pe piaţa muncii a membrilor grupului ţintă. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: • derularea unor programe de formare 
profesională autorizate CNFPA • realizarea unor activităţi de consiliere şi asistenţă 
personalizate şi elaborarea planurilor individuale de acţiune precum şi mediere în 
vederea accesului rapid şi menţinerii pe piaţa muncii.  
Solicitantul are în vedere o intervenţie integrată asupra grupului 
ţintă, prin: • furnizarea unor programe de calificare autorizate 
pentru 6 meserii •informare şi consiliere profesională, asistenţă 
în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă. Realizarea 
obiectivelor specifice vor genera beneficii pentru grupul ţintă: • 
acumularea de cunoştinţe specifice meseriilor vizate, a 
abilităţilor si competenţelor practice • obţinerea unei calificări recunoscute la nivel 
naţional • mai multe şanse şi noi oportunităţi pentru ocuparea unui loc de muncă • 
creşterea încrederii în sine a fiecărui membru al grupului ţintă • constituirea unei baze 
pentru specializări ulterioare • asigurarea suportului pentru iniţierea unor activităţi 
antreprenoriale ulterioare • creşterea veniturilor obţinute de către cei care vor fi angajaţi 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Prin atragerea şi participarea a 72 de şomeri adulţi 
de lungă durată şi 48 de şomeri tineri la programele de formare profesională organizate 
de către solicitant, proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei 
prioritare 5, Domeniul Major de intervenţie 5.1 al POSDRU „creşterea participării 
şomerilor de lungă durată la programe integrate de măsuri active de ocupare”. De 
asemenea, prin furnizarea de servicii de ocupare personalizate, consiliere și mediere în 
vederea accesului rapid şi menţinerii pe piaţa muncii, care se vor concretiza prin 
angajarea a 10 de şomeri , proiectul propus va contribui la realizarea obiectivului general 
al Axei prioritare 5 „facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a şomerilor 
de lungă durată, atragerea şi menţinerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa 
muncii, inclusiv în zonele rurale şi sprijinirea ocupării formale”.  

 Totodată, participarea a 120 de şomeri la aceste programe şi 
posibilitatea angajării pe piaţa muncii a unui număr de 10 actuali 
şomeri, va contribui la atingerea obiectivului general al POSDRU 
„dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin 
corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea 
viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 

1.650.000 de persoane”. 



Titlul proiectului O sansa somerilor tineri si de lunga durata din judetul Bacau 
pentru integrarea pe piata muncii 

Axa prioritara "Promovarea masurilor de ocupare"  

Domeniul major de 
interventie 

"Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" 

Perioada de 
implementare 

01.10.2010-31.07.2012 

Valoarea eligibila a 
proiectului 

1.744.222 lei 

Valoarea totala a 
proiectului 

1.826.314 lei 

Grup tinta 120 someri 
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