
 

 

 
”FII ACTIV SI ADAPTEAZA-TE PE PIATA MUNCII !” 

 

POSDRU 183/5.1/S/151603 
Axa prioritara 5  ”Promovarea masurilor active de ocupare” 

Domeniul major de interventie 5.1.’’Dezvoltarea si implementarea masurilor de ocupare” 
Cererea de propuneri de proiecte nr 183 ”Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” 

 

 
 
INFORMATII DESPRE PROIECT 
 
Compa Sibiu este beneficiara a proiectului  cu titlul: ”FII ACTIV SI ADAPTEAZA-TE PE PIATA MUNCII !” care se 
deruleaza  in cursul anului 2015,  in parteneriat cu: Euro Jobs Petrosani si AJOFM Sibiu. 
 
Obiectivul general al proiectului este: Cresterea capacitatii de ocupare a grupurilor de persoane cu o situatie 
dificila pe piata muncii, in special a grupurilor dezavantajate pe piata muncii prin masuri active de ocupare. 
Cresterea competitivitatii pe piata muncii si dezvoltarea resurselor umane prin corelarea educatiei si invatarii pe 
tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati crescute pentru participarea activa pe piata a 
muncii din regiunile Centru si Vest. 
 
Obiective specifice 
 1. Identificarea si recrutarea si unui grup tinta de 234 persoane apartinand zonelor foste industrializate.  
 2. Implementarea masurilor active pentru un numar de 214 persoane care reprezinta 90% din grupul tinta.  
 3. Participarea la FPC a 214 persoane aferente grupului tinta  
 4. Participanti la programe integrate a unui numar de 62 de someri de lunga durata  
 5. Participanti la programe integrate a unui numar de 32 de femei, somere de lunga durata  
 6. Participanti la programe integrate a unui numar de 16 de tineri, someri de lunga durata  
 7. Certificarea a 38 de someri de lunga durata participati la programe integrate  
 8. Reducerea somajului si imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor, in special a grupurilor 

dezavantajate – 15 persoane angajate  
 
ACTIVITATILE PROIECTULUI                                                
 Identificare si recrutare grup tinta                                
 Furnizare serviciilor de informare si consiliere profesionala  
 Implementarea masurilor active de ocupare integrate pentru someri de  lunga durata  
 Furnizarea serviciilor de mediere pe piata muncii  si angajare                                              
 Furnizare de programe de formare profesionala                                                               
 Certificarea  participantilor si a somerilor de lunga durata 



 

 

 
Cursuri de specializare   Stivuitorist    COMPA Sibiu  100 ore 
                                                                                                     
Cursuri de initiere   Competente informatice   Euro Jobs Petrosani  
     Operator calculator   AJOFM Sibiu  200 ore 
 
Cursuri de perfectionare   Comunicare in limba engleza  Euro Jobs Petrosani 
     Inspector resurse umane   AJOFM Sibiu  160 ore 
 
Cursuri  calificare /recalificare  Gauritor filetator    COMPA Sibiu  360 ore 
     Lacatus mecanic intretinere si reparatii  COMPA Sibiu  720 ore 
     Sudor                          COMPA Sibiu  720 ore 
     Lucrator in tamplarie   Euro Jobs Petrosani 
 
  
INFORMARE SI PUBLICITATE  
 
 Valoarea eligibila a proiectului:  2.654.227 lei 
 Asistenta nerambursabila:  2.521.563 lei 
 
DURATA PROIECTULUI:  10 luni 
 
GRUP TINTA 
 

 
 

ID Grup ţintă Valoare 

62 Persoane care au părăsit timpuriu şcoala 0 

75 Persoane în căutarea unui loc de muncă 22 

76 Persoane inactive 50 

122 Şomeri 72 

123 Şomeri de lungă durată 70 

124 Şomeri peste 45 ani 0 

125 Şomeri tineri 0 



 

 

158 Someri de lunga durata tineri 20 

 
INDICATORI 
 

ID Indicatori [1 output] Valoare 

345 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate 62 

346 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: femei 32 

347 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: tineri 16 

352 Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 214 

 
 
 
 
 
 

ID Indicatori [2 result] Valoare 

348 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%) 61 

349 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%),  
din care: femei 51 

350 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%),  
din care: tineri 25 

356 Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni 
 - acces pe piaţa muncii 15 

 
 
Inscrieri la:        AJOFM Sibiu, Agentia Locala Sibiu;  
    Persoana de contact: VioletaTERSANSZKI 
    Telefon: 0733 490 926 
 
Informatii despre proiect:   COMPA S.A. Sibiu  
    Persoana de contact: Laurentiu Grobnicu, Manager proiect 
    e-mail: laurentiu.grobnicu@compa.ro 
    Telefon: 0755 110 487 
 
 
 
 
 
 
 


