Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce
privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

DORU – Dezvoltarea și ocuparea resurselor umane din zona rurală
aparținând județului Covasna
Contract nr. POSDRU/142/5.2/G/134525
Total costuri eligibile ale
proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea
Contractantă

% din total costuri eligibile ale
proiectului

LEI 2.106.359,04

LEI 2.001.041,09

%95

Perioada de desfăşurare a proiectului 14.03.2014 – 13.09.2015
Numele partenerilor din proiect:
SC Brahms Internaţional SRL Braşov
AJOFM Covasna
Obiectivul general al proiectului îl constituie: facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor di
mediul rural din județul Covasna, prin prevenirea deficitului de competenţe, abilităţi şi deprinderi pentru
îmbunătăţirea capacităţii de angajare în activități non – agricole, pe termen mediu şi lung.
Obiectivul general urmărește îmbunătățirea calității resurselor umane din zonele rurale în scopul ocupării în
activități non-agricole și creării de oportunități de dezvoltare a afacerilor non-agricole în mediul rural și se
realizează prin implementarea unui program integrat de masuri active de ocupare in județul Covasna pe o
perioadă de 18 luni.
Obiectivele specifice al proiectului constau în:
- Creșterea gradului de informare a grupului țintă (504 persoane) prin activități de informare privind
oportunitățile de educație și formare, conștientizare privind evoluția pieței muncii, oportunitățile de ocupare în
activități non-agricole;
- Îmbunătățirea capacității de ocupare a 450 persoane inactive, șomeri, persoane ocupate în agricultura de
subzistență si/sau angajați în activități non-agricole, prin evaluarea psiho - aptitudinală, consiliere profesională,
medierea participării la formarea profesională cu corelarea aptitudinilor personale cu cerințele pieței muncii;
- Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 308 persoane prin organizarea de programe de formare
profesională în domeniul turismului, alimentației, comerțului și antreprenoriatului, 308 persoane dobândind
competențe informatice, de sănătate și securitate la locul de muncă și 98 persoane dobândind competențe
privind managementul mediului înconjurător;
- Cultivarea unei atitudini proactive la persoanele care constituie grupul țintă care să le motiveze să caute un
loc de muncă sau să înceapă o activitate pe cont propriu având ca rezultat ocuparea a 16,2% din persoanele
certificate
Aceste obiective se realizează printr-un pachet integrat de activități, desfășurat pe o perioadă de 18
luni, vizând:- informarea, conștientizarea și motivarea privind oportunitățile de ocupare în domeniile nonagricole a minimum 504 persoane; - consilierea și medierea pentru participarea la activități de formare
profesională în ocupații non-agricole a minimum 450 persoane; - formarea profesională pentru îmbunătățirea
și dezvoltarea de competențe cerute pe piața muncii, în cadrul a 17 locații de instruire (Ozun, Dobârlău,
Santion Lunca, Belin, Moacșa, Ghelința, Surcea, Araci, Pachia, Tamașfalău, Vârghiș, Comandău, Hăghig,
Cernat, Păpăuți, Brăduți, Bățanii Mari) a 308 persoane, din care 272 certificate ; - mediere, cu încurajarea
mobilității geografice, pentru 272 persoane și servicii de consultanță juridică, financiară, modalități de
accesare și utilizare a microcreditelor și management pentru începerea unei activități independente pentru 98
persoane; - ocuparea a 44 persoane.
Un număr de 308 persoane inactive, șomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistență și/sau
angajați din mediul rural beneficiază de formare profesionala în domenii non-agricole, în ocupații cerute pe
piețele locale/ regionale, precum: turism, industria alimentară, comerț, antreprenoriat. Astfel, se organizează

activități de formare profesională, respectiv calificarea în ocupațiile: cameristă: 14 persoane; ospătar (chelner)
vânzător în unități de alimentație: 28; lucrător în comerț: 168 persoane.
Pentru persoanele care optează pentru dobândirea competențelor de antreprenoriat, se organizează
8 grupe de curs de specializare cu participarea a 98 persoane.
Beneficiarii serviciilor de formare profesională vor dobândi certificate de calificare (210) și/sau absolvire (98)
valabile la nivel național care atestă deținerea de abilități și competențe necesare pe piața muncii, facilitând
accesul la ocupare al absolvenților.
În urma aplicării programului integrat de măsuri vizând facilitarea accesului grupului țintă pe piața
muncii se preconizează angajarea și/sau ocuparea prin demararea de afaceri proprii a 44 persoane,
reprezentând 16,2% din persoanele certificate, absolvenți ai cursurilor de formare profesională.
Prin realizarea obiectivelor proiectului se îmbunătățește calitatea resurselor umane din zonele rurale în care
se implementează proiectul, facilitând accesul la ocupare în activități non-agricole și vizând reducerea
agriculturii de subzistență.
Indicatori
Indicatori de realizare imediată (output)
Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate
Numărul participanţilor la instruire – sustenabilitate zone rurale
Numărul participanţilor FSE din mediul rural
Numărul participanţilor FSE - femei
Număr persoane care beneficiază de consiliere/orientare - sustenabilitate zone
rurale
Număr participanţi din zone rurale
Număr participanţi din zone rurale, din care persoane ocupate în agricultura de
subzistență
Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare
Numărul participanților la programe de formare profesională
Numărul participanților la activități de evaluare a învățării anterioare
Numărul participanților la programe de sprijin pentru membrii de familie dependenți
Indicatori de rezultat
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificaţi (%)
Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificaţi (%) din
care: femei
Ponderea participanților din mediul rural certificaţi în cadrul programelor integrate
care şi-au găsit un loc de muncă (%)
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe
integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)
Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6
luni – sustenabilitate zone rurale
Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire –
sustenabilitate zone rurale
Număr participanţi la instruire certificaţi – sustenabilitate zone rurale
Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – acces pe piaţa muncii
Grup ţintă:
Grup ţintă
Angajați
Manageri
Persoane în căutarea unui loc de muncă
Persoane inactive
Persoane ocupate în agricultura de
subzistență
Şomeri
Şomeri de lungă durată
Şomeri tineri
Manageri din mediul rural
Angajați din mediul rural
Meșteșugari

Valoare prognozată
12
4
24
40
248
152
32
12
0
17
7

Valoare prognozată
353
308
480
250
450
480
248
504
308
0
0
75
50
16
0
44
0
272
0

