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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 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 

 

MIOS – Măsuri Integrate de Ocupare a Șomerilor 
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/75948 

 

Total costuri eligibile ale 

proiectului 

Suma solicitată de la Autoritatea 

Contractantă 

% din total costuri eligibile ale 

proiectului 

LEI  2.117.304,00 LEI 2.011.439,00 %95 

 

Perioada de desfăşurare a proiectului 01.11.2010 – 31.10.2012 
 

Numele partenerilor din proiect:  

LTL Documentary SRL Alba Iulia 

AJOFM Alba 
SC Brahms Internaţional SRL Braşov 
FUNDAȚIA UMANITARĂ PROGPERS Aiud 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie: creșterea ratei de ocupare a şomerilor de lungă durată, 

a șomerilor, a şomerilor tineri, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor 
inactive din regiunea de dezvoltare Centru, în decursul a 24 luni, prin implementarea unui program 
integrat de măsuri active de ocupare. 

Obiectivele specifice constau în: Dezvoltarea și implementarea de măsuri active pentru ocuparea 
forței de muncă, care să corespundă nevoilor grupului țintă și contextului economico-social actual; 
Îmbunătățirea capacității de ocupare profesională a 500 persoane fără loc de muncă prin oferirea de 
măsuri active de ocupare și servicii integrate de corelare a experienței profesionale și a aptitudinilor 
personale cu cerințele pieței actuale; Cultivarea unei atitudini proactive în rândul grupului țintă care să 
îi motiveze să caute un loc de muncă sau să înceapă o activitate pe cont propriu. 

 

Indicatori Prevederi 
Realizare Procent 

realizare 

Indicatori de realizare imediată (output)    

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe 
integrate 

50 
52 104,00 

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

34 
36 105,88 

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

26 
26 100 

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/ 
orientare - acces pe piaţa muncii 

180 
227 126,11 

Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 225 227 100,89 



Număr de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată – 
acces pe piaţa muncii 

30 
34 113,33 

Indicatori de rezultat    

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

56 
58 103,57 

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

67 
67 100 

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

53 
53 100 

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după 
participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de 
muncă (%)- acces pe piaţa munci 

9 
11 122,22 

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după 
participarea la programe integrate urmează o altă formă de 
pregătire (%)- acces pe piaţa muncii 

4 
4 100 

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

28 
28 100 

Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă 
de pregătire - acces pe piaţa muncii 

8 
9 112,50 

Număr de persoane care au demarat o activitate 
independentă – acces pe piaţa muncii 

15 
15 15 

Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă 
durată – acces pe piaţa muncii 

28 
30 107,14 

Număr participanţi FSE - femei 228 235 103,07 

Număr participanţi FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani 100 108 108 

Indicatori adiţionali    

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali    

Pagina web 1 1 100 

Numar de servicii integrate de ocupare oferite grupului tinta 4 4 100 

 
Grup ţintă: 
 

Grup ţintă Valoare prognozată Valoare realizată 

Persoane în căutarea unui loc de muncă 60 62 

Persoane inactive 18 20 

Şomeri  322 332 

Şomeri de lungă durată 63 66 

Şomeri peste 45 ani 20 23 

Şomeri tineri 45 47 

Şomeri de lungă durată tineri 23 31 

 


