
Proiectul se adreseză șomerilor cu vârsta între 16 și 64 de ani 
și are ca principal scop dezvoltarea de competențe specifice în 
rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, dar și redu-
cerea șomajului, inclusiv a șomajului de lungă durată. Astfel, 
600 de șomeri din regiunile București-Ilfov, Sud-Muntenia, 
Sud-Est, Centru și Sud-Vest Oltenia vor beneficia gratuit de 
cursuri de formare acreditate în domeniile: limba engleză și 
TIC – tehnologia informației și comunicării, asistent manager 
și agent vânzări. În plus, după finalizarea cursurilor, cei 600 de 
șomeri vor beneficia, tot gratuit, de servicii de tip Job Club pen-
tru reintegrarea lor pe piața muncii: consultanță personalizată 
și sesiuni de dezvoltare asistată. 

„Șomajul reprezintă, în opinia noastră, un fenomen  social 
care trebuie abordat în mod individualizat. Pentru a răspunde 
în mod direct nevoilor persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă, am construit un pachet de servicii care să-i ajute în 
mod real pe oameni să-și găsească un loc de muncă, pe 
măsura experienței și a cunoștințelor fiecăruia. Pornind de la 
cele mai căutate cerințe pe piața forței de muncă, am combi-
nat cursurile de formare care să asigure profesioniști în aceste 
domenii cu o serie de servicii care să-i ajute să depășească 
probleme personale care apar ca urmare a inactivității pe o 
perioadă mai lungă de timp: lipsa încrederii în capacitățile 
profesionale, dificultăți în elaborarea unui CV care să reflecte 
abilitățile dobândite, lipsa capacității de adaptare la un mediu 
de lucru nou. Mai mult, este foarte important să îi ajutăm, atât 
pe șomeri cât și pe potențialii angajatori, să depășească bari-
erele formale de început, să-i sprijinim să vadă dincolo de rân-
durile standard ale CV-urilor și să-i inspirăm pe cei din urmă să 
găsească profesioniștii de care au nevoie. Și, pentru că efortul 
de echipă e întotdeauna mai productiv decât cel individual, ne 
dorim să dăm naștere Rețelei Profesioniștilor în căutarea unui 
loc de muncă, prin intermediul proiectului ProJobs.”
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Obiectivul general

Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor (în special a 
şomerilor tineri şi a celor de lunga durată) din regiunile Bucu-
reşti-Ilfov, Sud-Est, Centru, Sud-Vest Oltenia şi Sud Munte-
nia, printr-un pachet integrat de servicii de dezvoltare a unor 
competenţe cheie în vederea angajării. 

Obiectivele specifice 

1. Evaluarea potenţialului profesional pentru un grup ţintă de 
600 persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, şomeri 
de lungă durată.

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. 

3. Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin furnizarea 
de cursuri de specializare pentru un număr de 300 persoane 
şomere, inclusiv şomeri de lungă durată. 

4. Facilitarea incluziunii pe piaţa muncii prin instrumente inova-
tive de sprijin de tipul job club pentru un număr de 600 per-
soane. 

5. Creşterea gradului de ocupare în regiunile Bucureşti-Ilfov, 
Sud-Est, Centru, Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia prin furniza-
rea unor servicii de tip consultanţă personalizată şi sesiuni de 
dezvoltare asistată dedicate dezvoltării personale şi deprinderii 
de tehnici şi abilităţi specifice de ocupare pentru un număr de 
600 persoane somere, inclusiv şomeri de lungă durată. 

electronic în mediul extern în rândul  organizaţiilor interesate 
pentru efectul de multiplicare şi transfer de bune practici la 
nivel naţional.

 → Design, dezvoltare şi mentenanţă portal Job Club 
Platforma web va fi construită cu un grad ridicat de interac-
tivitate şi va permite utilizarea unor instrumente de genul: 
forum tematic, consultare materiale multimedia (foto, video), 
mini tutorial de tip e-learning.

 → Înfiinţare şi organizare de Centre Regionale de Resurse 
Se vor înfiinţa câte 5 Centre Regionale de Resurse (CRR) în re-
giunile de implementare a proiectului, pentru persoanele care 
au participat la cursurile de formare şi care vor beneficia de 
serviciile job cluburilor regionale.
Persoanele instruite anterior, în lipsa unor resurse materiale 
personale adecvate, vor putea accesa portalul dedicat Job 
Clubului şi materialele disponibile pe portal. Evenimentele 
prevăzute vor fi derulate în spaţiile oferite de CRR-uri.

 → Furnizarea serviciilor de tip job club
Se vor elabora materiale informative (care vor fi disponibile şi 
pe platformă) şi vor susţine ateliere de lucru pe teme de sprijin 
pentru incluziunea pe piaţa muncii a grupului ţintă.
Atelierele de lucru vor avea un grad ridicat de aplicabilitate 
şi vor susţine lucrul în echipă/reţea pe domenii de activitate. 
Persoanele aparţinând grupului ţintă vor beneficia de promo-
vare de tip inovativ pe platforma web.
 

 → Derulare activităţi personalizate pentru grupul ţintă 
Persoanele care au absolvit unul sau mai multe cursuri de 
formare în cadrul proiectului vor beneficia de consultanţă  
personalizată, sesiuni de dezvoltare personală asistată pe teme 
de interes precum: evaluarea potenţialului personal, strategii 
de branding personal, comunicare nonverbală, public speaking. 

Activităţi şi rezultate

Activitatea 1 Coordonare şi management
 → Management tehnic
 → Management financiar

Activitatea 2 Informare şi publicitate 
 → Conferinţă de presă pentru lansarea proiectului 
 → Acţiuni de informare şi promovare a proiectului şi a 

activităţilor acestuia
 → Conferinţă de presă pentru finalizarea proiectului

Activitatea 3 Informare şi consiliere privind parcursul  
profesional 

 → Selecţie persoane în căutarea unui loc de muncă 
 → Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere privind 

parcursul profesional 

Activitatea 4 Furnizare cursuri în competenţe cheie 
 → Dezvoltare şi acreditare cursuri de formare 
 → Selecţie participanţi la curs 

Vor fi selectaţi participanţii la cursurile de formare disponibile, 
în funcţie de interesul personal şi de cunoştinţele necesare, 
identificate în cadrul sesiunilor de informare şi consiliere. 

 → Furnizare cursuri de formare – Introducere în TIC
 → Furnizare cursuri de formare – Limba engleză 
 → Furnizare cursuri de formare – Agent vânzări
 → Furnizare cursuri de formare – Asistent manager 

Pentru cursurile de formare se vor acorda subvenţii.

Activitatea 5 Dezvoltare Job Cluburi Regionale 

 → Vizită de studiu transnaţională pentru identificarea unor 
metode moderne şi inovative de organizare job cluburi 
Se va elabora un material sinteză Tehnici inovative de organiza-
re şi conducere a job cluburilor. Acest material va fi diseminat 

Reţeaua profesioniştilor în căutarea unui loc de muncă – ProJobs

www.projobsclub.ro


