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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară nr.5 Promovarea măsurilor active de ocupare 

Domeniul major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 

 

Măsuri integrate de ocupare a şomerilor din judeţul Covasna, Acronim: MIOS 

Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76272 

Total costuri eligibile ale 

proiectului 

Suma solicitată de la Autoritatea 

Contractantă 

% din total costuri eligibile ale 

proiectului 

LEI  2.083.027,00 LEI 1.978.875,00 %95 

 

Perioada de desfăşurare a proiectului 01.11.2010 – 28.02.2012 

Numele partenerilor din proiect:  

SC Brahms Internaţional SRL Braşov 

AJOFM Covasna 

Obiectivul general al proiectului îl constituie: facilitarea accesului pe piaţa muncii a şomerilor de lungă 

durată, a şomerilor tineri, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a altor persoane inactive 

din judeţul Covasna, prin prevenirea deficitului de competenţe, abilităţi şi deprinderi pentru 

îmbunătăţirea capacităţii de angajare pe termen mediu şi lung. 

Obiectivul general urmăreşte îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în scopul ocupării, reducerii 

şomajului de lungă durată şi  creării de oportunităţi de demarare de activităţi independente de către 

persoanele care constituie grupul ţintă. 

Obiectivul specific al proiectului constă în obţinerea, prin dezvoltarea unui program integrat de măsuri 

active, într-o perioadă de 16 luni, de către persoanele din grupul ţiţntă, de competenţe, deprinderi şi 

abilităţi care corespund transformării economice a pieţei muncii, în scopul ocupării a 6,8% din grupul 

ţintă (42 persoane), prin furnizarea de: 

- servicii de informare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor pentru 625 persoane 

- consiliere profesională în vederea stabilirii traseului profesional pentru 500 persoane  

-16 tipuri de programe de formare profesională pentru 448 persoane pentru obţinerea de competenţe 

care răspund transformării economiei şi pieţei muncii dintre care se preconizează ca minim 420 

persoane să obţină certificate de calificare şi/sau absolvire valabile pe întreg teritoriul naţional 

- servicii de mediere pentru 420 persoane. 



Realizarea acestor obiective prin activităţile descrise în proiect vor avea ca rezultate finale atât 

ocuparea a 6,8% din grupul ţintă cât şi schimbarea mentalităţii grupului ţintă, datorită abilităţilor şi 

competenţelor dobândite, în ceea ce priveşte integrarea activă pe piaţa muncii, contribuind cu rezultate 

concrete (625 persoane informate, 500 consiliate, 448  participante la formarea profesională,dintre care 

minim 420  să obţină certificate de calificare şi/sau absolvire valabile pe întreg teritoriul naţional,  420 

participante la mediere). 

 

Indicatori Prevederi 
 

Realizare 

Procent 

realizare 

Indicatori de realizare imediată (output)    

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe 

integrate 
306 

395 129,08 

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe 

integrate, din care: femei 
46 

180 391,30 

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe 

integrate, din care: tineri 
27 

100 370,37 

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare 

– acces pe piaţa muncii 
500 

1115 223,00 

Număr participanţi la instruire - acces pe piaţa muncii 448 448 100 

Număr participanţi la instruire, şomeri de lungă durată - acces 

pe piaţa muncii 
306 

87 28,43 

Indicatori de rezultat    

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la 

programe integrate certificaţi (%) 
49 

27,13 55,37 

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la 

programe integrate certificaţi, din care: femei (%) 
15 

76,09 507,27 

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la 

programe integrate certificaţi, din care: tineri (%) 
9 

77,78 864,22 

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după 

participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă 

(%) – acces pe piaţa muncii 

9 

22,10 245,56 

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după 

participarea la programe integrate urmează o altă formă de 

pregătire (%)– acces pe piaţa muncii 

2 

5,81 290,50 

Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de 

muncă în termen de 6 luni - acces pe piaţa muncii 
42 

51 121,43 

Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de 

pregătire – acces pe piaţa muncii 
0 

26  

Număr persoane care au demarat o activitate independentă - 

acces pe piaţa muncii 
3 

3 100 



Număr participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă 

durată – acces pe piaţa muncii 
219 

83 37,90 

Număr participanţi FSE - femei 302 682 225,83 

Număr participanţi FSE –grupa de vârstă 15 – 24 ani 126 257 203,97 

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – acces pe piaţa 

muncii 
0 

0  

Indicatori adiţionali    

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali    

Număr şomeri care dobândesc certificate de calificare valabile 

la nivel naţional 
234 

242 103,42 

Număr şomeri care dobândesc certificate de absolvire  

valabile la nivel naţional 
186 

188 101,08 

Număr şomeri participanţi la informare privind evoluţia pieţei 

muncii şi a locurilor de muncă 
625 

1354 216,64 

Număr cursuri autorizate şi reautorizate 6 6 100 

Număr minim ore instruire 7095 7095 100 

Indicatori de rezultat adiţionali    

Ponderea şomerilor din judeţul Covasna care dobândesc 

abilităţi şi deprinderi necesare căutării unui loc de muncă (%) 
6 

14,37 239,50 

Ponderea şomerilor din judeţul Covasna care dobândesc 

competenţe profesionale cerute pe piaţa muncii (%) 
4 

5,54 138,50 

Ponderea şomerilor din judeţul Covasna ocupaţi datorită 

măsurilor integrate ale proiectului (%) 
1 

1,28 128,00 

 

Grup ţintă: 

 

Grup ţintă Valoare prognozată Valoare realizată 

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala 2 3 

Persoane în căutarea unui loc de muncă 62 78 

Persoane inactive 50 51 

Şomeri  511 1178 

Şomeri de lungă durată 256 441 

Şomeri peste 45 ani 306 382 

Şomeri tineri 102 251 

Şomeri de lungă durată tineri 26 126 



 


