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PREZENTARE PROİECT 

 

 

Municipiul Bacau, în parteneriat cu Agenția Județeana Pentru Ocuparea Forței De Muncă – Satu Mare, 

implementează proiectul “Sistem integrat de creștere a ocupabilității”, proiect cofinanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în 

oameni!”, Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major De Intervenţie 5.1 

„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.  

Proiectul are o durată de 18 luni, desfășurându-se în perioada 31 martie 2014 - 30 septembrie 2015, cu o 

valoare totală eligibilă de 5.637.820,12 lei. 

 

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de ocupare pentru 558 de 

persoane (șomeri de lungă durată și persoane inactive), prin participarea acestora la intervenții 

integrate, pe o perioada de 18 luni. 

 

Obiectivele specifice sunt:   

 O1 - informare privind piața muncii și consiliere profesională în vederea creșterii încrederii în forțele 

proprii și dezvoltarea de abilități necesare pentru găsirea unui loc de muncă, pentru 558 de 

persoane;  

 O2 - creșterea și diversificarea competențelor profesionale, în concordanță cu nevoile în evoluție de 

pe piața muncii pentru 508 de persoane;  

 O3 - dezvoltarea competențelor antreprenoriale în vederea inițierii unei afaceri pentru 200 de 

persoane;  

 O4 - organizarea a 4 burse locuri de muncă țn vederea facilitării accesului grupului țintă la ocupare. 

 

Grupul ţintă este reprezentat de:  

 288 de șomeri de lungă durată (tineri șomeri, 16-24 ani, după 6 luni de la intrarea în șomaj și 

adulți șomeri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni) și  

 270 de persoane inactive. 

 

Grupul țintă va proveni din regiunile NE și NV și este fără calificări sau cu calificare scăzută și necesită 

adaptare la cerințele pieței moderne. 
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Activitățile care sunt în prezent în derulare în cadrul proiectului: 

 Activităţi de mediere, informare și consiliere profesională-informarea grupului ţintă cu privire la 

evoluţia pieţei muncii, stabilirea traseului profesional, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui 

loc de muncă prin organizarea de burse a locurilor de muncă. 

     În prezent, în cadrul acestei activitati au fost realizate: 

- Numărul de persoane selectate:83; 

- Numărul de persoane care beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională:46;  

- Numărul de persoane la sesiuni de informare și consiliere individuale:46. 

 

  

 

 

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta:  

PISTEA CIPRIAN – Manager proiect – ciprian.pistea@primariabacau.ro  

VARIU VERONICA – Coordonator parteneri - Sm_mpm@ajofm.anofm.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


