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Reţeaua profesioniştilor în căutarea unui loc de muncă

Proiectul „Reţeaua profesioniştilor în căutarea unui loc de muncă – ProJobs” este implementat 
în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 5 - 
Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. - Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de ocupare.

BENEFICIAR
Fundaţia “Centrul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii” – CRIMM 

CRIMM este o organizaţie neguvernamentală şi non-profit înfiinţată în 1993 
şi are ca obiective dezvoltarea spiritului şi comportamentului întreprinzător 
şi managerial, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea cunoştinţelor, a 
resurselor umane şi a expertizei la nivel individual şi instituţional. Cu o 
experienţă de peste 100 de proiecte implementate de la înfiinţare, Solici-
tantul a finalizat cu succes 32 de proiecte în domeniul Dezvoltării Resurselor 
Umane şi Construcţiei Instituţionale pentru Competitivitate, pentru Dezvol-
tare Locală şi Sectorială şi pentru Dialog Social (din care 14 în calitate de 

coordonator), precum şi 8 proiecte în domeniul incluziunii sociale şi egalităţii de şanse (5 în 
calitate de coordonator). 
www.imm.ro
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PARTENERI

SC Management INCAF SRL
Este societatea de administrare a incubatorului de afaceri INCAF  
Brăila, deţinută în proporţie de 100% de Asociaţia de Afaceri Incubator  
INCAF Brăila, înfiinţată în 1994 în cadrul Programului Phare 9207,   
societate autorizată pentru activităţile de mediere a muncii, consiliere 
profesională, care deţine experienţă în realizarea de planuri de afaceri 
pentru start-up-uri. 
www.incaf.ro

Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare  
în Afaceri – ACHIIA 
Organizaţia a fost înfiinţată în anul 1994 ca organizaţie apolitică, 
nonguvernamentală şi non-profit. Obiectivele organizaţiei sunt: a) for-
marea, educarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a unor ati-
tudini pozitive faţă de sectorul privat; b) sprijinirea creării, demarării şi 
dezvoltării, pe plan local, de IMM-uri; c) stimularea dezvoltării dialogu-
lui social pe plan local, în vederea creării unei culturi comunicaţionale 
deschise; d) stimularea proceselor inovative în domeniul afacerilor pri-
vate. 

SC ALCOMTUR SRL
Domeniul principal de activitate al SC ALCOMTUR SRL este comerţul 
cu ridicata al bunurilor de consum, ce corespunde grupei CAEN 464 şi 
având ca activitate principală Comerţul cu ridicata al produselor farma-
ceutice. Societatea realizează şi alte activităţi, printre care: alte forme 
de învăţământ, fiind furnizor de formare profesională autorizat, alte 
activităţi recreative şi distractive, activităţi ale agenţiilor de plasare a 
forţei de muncă, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică, lucrări 
de construcţii, transporturi, activităţi imobiliare etc. 
www.alcomtur.ro

Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ  
şi Industrie – Filiala Călăraşi
Scopul şi obiectivele Fundaţiei „ Şcoala Română de Afaceri a Camerelor 
de Comerţ şi Industrie – Filiala Călăraşi” decurg din atribuţiile Camerei 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, referitoare la formarea şi 
specializarea profesională a personalului agenţilor economici şi a altor 
persoane interesate. În acest sens, fundaţia desfăşoară următoarele 
activităţi relevante pentru acest proiect: instruirea şi formarea 
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profesională a persoanelor interesate în practicarea unor meserii şi 
specializări necesare în variate domenii şi ramuri de activitate (indus-
trie, agricultură, comerţ, servicii); informare şi consiliere profesională 
prin furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; 
medierea muncii pe piaţa internă; evaluarea personalităţii în vederea 
orientării profesionale etc. 
www.srafcalarasi.ro

Instituto de Formacion Integral - IFI
Partenerul  este o companie dedicată prestării de servicii în dome- 
niul resurselor umane şi gestiunii de proiecte, specializată în formarea 
profesională în vederea creşterii ocupării forţei de muncă (creează, 
gestionează şi predă cursuri adaptate nevoilor clienţilor şi sectorului 
de activitate), consultanţei şi proiectelor (proiecte europene, noile 
tehnologii, prevenirea de riscuri de muncă, egalităţii de şanse,  calităţii, 
angajării în muncă a colectivelor celor mai defavorizate etc.). IFI dis-
pune de o echipa de resurse umane calificată şi multidisciplinară, cu o 
vastă experienţă în domeniul educaţional şi în furnizarea de servicii de 
consultanţă în formare profesională, prevenirea riscurilor profesionale, 
calitate, noi tehnologii şi dezvoltarea de proiecte naţionale şi europene. 
www.ifionline.com/ro 

      

Proiectul „Reţeaua profesioniştilor în căutarea unui loc de muncă – ProJobs” se 
adresează şomerilor cu vârstă între 16 şi 64 de ani şi are ca principal scop dez-
voltarea de competenţe specifice în rândul persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă, dar şi reducerea şomajului, inclusiv a şomajului de lungă durată.

Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor 
(în special a şomerilor tineri şi a celor de lungă durată) din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est, 
Centru, Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia, printr-un pachet integrat de servicii de dezvoltare a 
unor competenţe cheie în vederea angajării.
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Obiectivele specifice:
1. Evaluarea potenţialului profesional pentru un grup ţintă de 600 de persoane din care 120 
persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, şomeri de lungă durată din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia.
2. Creşterea gradului de formare profesională în competenţe cheie prin furnizarea de cursuri 
de instruire pentru un număr de 300 persoane şomere, inclusiv şomeri de lungă durată, din care 
60 de persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia .
3. Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin furnizarea de cursuri de specializare pentru 
un număr de 300 persoane şomere, inclusiv şomeri de lungă durată, din care 60 de persoane 
din Regiunea Sud-Vest Oltenia .
4. Facilitarea incluziunii pe piaţa muncii prin instrumente inovative de sprijin de tipul job club 
pentru un număr de 600 persoane, din care 120 de persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia .
5. Creşterea gradului de ocupare în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est, Centru, Sud-Vest Oltenia 
şi Sud Muntenia prin furnizarea unor servicii de tip consultanţă personalizată şi sesiuni de dez-
voltare asistată dedicate dezvoltării personale şi deprinderii de tehnici şi abilităţi specifice de 
ocupare pentru un număr de 600 persoane şomere, inclusiv şomeri de lungă durată, din care 
120 de persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia .
     

Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă ce vor fi acordate  persoanelor selectate sunt 
următoarele:
1. programe de pregătire profesională (cursuri de perfecţionare/calificare):

 � limba engleză; 
 � TIC (tehnologia informaţiei şi comunicării);
 � asistent manager; 
 � agent vânzări.

2. programe de consiliere specifică;
3. sprijin pentru găsirea unui loc de muncă/job club;
4. subvenţii pentru absolvenţii programelor de formare profesională (600 lei/persoană).

Toate măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă sunt gratuite şi nu implică 
nici un fel de costuri din partea persoanelor selectate.
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Programe de formare profesională

Toate cursurile de formare derulate prin intermediul proiectului sunt GRATUITE, autorizate de 
Autoritatea Naţională pentru Calificări, iar certificatele sunt recunoscute de Ministerul Mun-
cii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Curs limba engleză 

Cursul de perfecţionare în limba engleză are ca scop deprinderea cunoştinţelor necesare 
comunicării în limba engleză. Acesta se bazează pe capacitatea de a înţelege, exprima şi in-
terpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii, atât în formă orală, cât şi scrisă (ascul-
tat, vorbit, citit, scris) în contexte sociale şi culturale adecvate. Cursul de comunicare în limba 
engleză presupune asimilarea unor cunoştinţe de vocabular şi gramatică funcţională, precum şi 
conştientizarea principalelor tipuri de interacţiune verbală şi registre ale limbii engleze.
Competenţe dobândite:

 � îmbunătăţirea înţelegerii limbii engleze; 
 � capacitatea de a iniţia, susţine şi termina o conversaţie în limba engleză;
 � capacitatea de a citi, înţelege şi compune texte adecvate nevoilor individului;
 � îmbogăţirea cunoştinţelor de vocabular;
 � îmbogăţirea cunoştinţelor de gramatică;
 � capacitatea de a folosi diferitele registre ale limbii engleze.

Curs TIC (tehnologia informaţiei şi comunicării) 

Competenţele informatice implică utilizarea tehnologiilor societăţii informaţionale în timpul 
orelor de program, în timpul liber şi pentru a comunica. Acestea sunt fixate prin competenţe 
de bază în TIC: folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, prezen-
tare şi schimb de informaţii, comunicare şi participare la reţele de colaborare prin intermediul 
internetului.
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Prin urmarea programului de studii al specializării Tehnologia Informaţiei şi Comunicării vor fi 
dobândite următoarele competenţe:

 � însuşirea de concepte, principii, teorii şi aplicaţii de bază ale tehnologiei informaţiei; 
 � înţelegerea termenilor de hardware, software şi reţele;
 � noţiuni generale despre Internet;
 � folosirea motoarelor de căutare;
 � salvarea informaţiilor;
 � crearea de documente Microsoft Word;
 � realizarea operaţiilor de baza cu datele dintr-o foaie Excel;
 � familiarizarea cu programul Microsoft PowerPoint 2007;
 � trimitere/primire email-uri;
 � gestionarea folder-ului Inbox, liste de contacte, sarcini de lucru şi întâlniri online.

Curs asistent manager 

Asistentul Manager se ocupă în principal cu coordonarea contactelor de afaceri, corespondenţă 
cu partenerii de afaceri ai organizaţiei, comunicarea interpersonală cu persoanele implicate în 
realizarea contractelor, gestionarea informaţiilor obţinute în desfăşurarea activităţii proprii şi a 
personalului subordonat, analiza informaţiilor semnificative obţinute în desfăşurarea activităţii 
proprii şi a personalului subordonat, administrarea documentaţiei, planificarea activităţii pro-
prii şi a personalului din subordine, adoptarea deciziilor privind activitatea din subordine, op-
timizarea forţei de muncă din subordine, promovarea iniţiativelor personalului din subordine, 
coordonarea perfecţionării forţei de muncă din subordine, precum şi cu raportarea activităţii 
proprii şi a departamentelor din subordine către conducere.

În urma absolvirii cursului participanţii vor dobândi competenţele profesionale referitoare la: 
 � Corespondenţa cu partenerii;
 � Gestionarea informaţiilor;
 � Raportarea activităţii asistentului de manager;
 � Adoptarea deciziilor;
 � Analiza informaţiilor semnificative;
 � Optimizarea forţei de muncă;
 � Promovarea iniţiativelor;
 � Comunicarea interpersonală a asistentului de manager;
 � Coordonarea perfecţionării forţei de muncă;
 � Dezvoltarea activităţii profesionale;
 � Stabilirea strategiei;
 � Coordonarea contactelor de afaceri.
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Curs agent de vânzări 

Agentul de Vânzări se ocupă în principal cu prospectarea 
pieţei, desfăşurarea activităţii de merchandising, negocierea 
condiţiilor de vânzare, derularea vânzării produselor specifice, 
asigurarea de servicii post-vânzare, monitorizarea clienţilor, 
promovarea imaginii organizaţiei.

În urma absolvirii cursului, participanţii vor 
dobândi competenţele profesionale referitoare la: 

 � Comunicare interactivă;
 � Muncă în echipă;
 � Dezvoltare profesională;
 � Planificarea activităţii individuale zilnice;
 � Promovarea imaginii de firmă;
 � Asigurarea de servicii post-vânzare;
 � Derularea vânzării produselor specifice;
 � Desfăşurarea activităţii de merchandising;
 � Monitorizarea clienţilor;
 � Negocierea condiţiilor de vânzare;
 � Prospectarea pieţei.

Programe de consiliere specifice

A lua o decizie în domeniul carierei înseamnă a alege o soluţie de orientare şcolară şi profesională 
din mai multe variante posibile. Această alegere poate valorifica potenţialul existent sau poate 
duce pe un drum greşit, un drum spre eşec profesional şi social. Participanţilor la cursurile 
de formare profesională li se vor face evaluări ale personalităţii după metode consacrate (ex. 
testul Myers Briggs), pentru a fi determinat tipul de personalitate şi influenţa acestuia asupra 
procesului muncii. Astfel, în urma unei analize SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportuni-
ties - Threats), persoanele consiliate pot lua cea mai bună decizie în procesul de planificare a 
traseului profesional. Analiza se axează pe realitatea internă şi externă, examinând părţile tari 
şi slabe în cadrul mediului intern, precum şi oportunităţile şi temerile legate de mediul extern.
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Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă/job club 

Job clubul constă în organizarea unor întâlniri unde participanţii pot afla tehnici de selecţie, 
elemente de legislaţie a muncii, rolul internetului în identificarea ofertei de locuri de muncă; 
facilitarea accesului grupului ţintă la informaţii privind cerinţele pe piaţa muncii, ofertele de for-
mare, consiliere profesională şi exemple de bune practici. În urma acestor întâlniri, cursanţii vor 
învaţa cum să fie pregătiţi pentru interviu, ce informaţii să caute despre cei care îi intervievează, 
cum să îşi formuleze comentariile şi răspunsurile, căror detalii să acorde atenţia maximă etc. 

Celor prezenţi le vor fi prezentate  sfaturi şi trucuri pentru a avea succes în căutarea celui mai 
potrivit loc de muncă sau pentru luarea deciziilor în carieră.

Beneficiile participării la programe de formare profesională 

Formarea profesională este un punct de sprijin important în dezvoltarea şi evoluţia profesională. 
Schimbările tot mai dese din ultimii ani, situaţia economică globală obligă la o adaptare rapidă 
la situaţii profesionale tot mai diverse şi mai provocatoare. Astfel, fiecare persoană activă pro-
fesional trebuie să se specializeze cât mai mult şi, acolo unde este posibil, pe mai multe arii din 
domeniul său de activitate.

Formarea profesională implică 
eforturi materiale şi spirituale. 
Cele materiale, respectiv econo-
mico-financiare, sunt, prin inter-
mediul acestui proiect, integral 
acoperite. 

Din punct de vedere social, can-
didatul care a trecut prin una sau 
mai multe formări profesionale are 
un statut profesional ridicat, apre-
ciat de contracandidaţi, de anga-
jatori, de manageri sau de colegi.

Educaţia şi formarea profesională asigură competenţele căutate de către angajatori şi deschid 
uşa către profesiunile solicitate pe piaţa muncii şi mai bine plătite. De asemenea, educaţia şi 
formarea profesională contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea economiei şi joacă un rol major 
în reducerea şomajului.
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Avantajele formării profesionale:
 � Recunoaşterea naţională şi europeană a calificărilor şi competenţelor dobândite;
 � Câştiguri salariale mai mari;
 � Eligibilitate pe piaţa muncii naţională sau europeană;
 � Evitarea/scurtarea perioadelor de inactivitate sau şomaj;
 � Specializarea pe anumite activităţi şi îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa muncii, prin cumu-

larea de cunoştinţe şi abilităţi noi;
 � Creşterea productivităţii şi competitivităţii;
 � Promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale;
 � Actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi 

perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
 � Actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază;
 � Cursurile permit însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi exersarea unor abilităţi prac-

tice, în companii de stat sau private bine poziţionate în domeniul calificării/recalificării 
cursanţilor;

 � Creşterea adaptabilităţii şi competitivităţii pe piaţa muncii;
 � Deschiderea unor noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun; 
 � Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră;
 � Creşterea competenţei, încrederea în sine şi motivaţia;
 � Scăderea probabilităţii de a pierde o ofertă de serviciu;
 � Oferirea unei baze pentru specializări viitoare.
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SC ALCOMTUR SRL
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Telefon: 0769 004 216
Fax: 0351 401 692
E-mail: alcomtur@yahoo.com
Persoană de contact: Ersilia Oprescu
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Adresa: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti
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