Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 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
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii
locală
Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395

BILANȚ UL
NOIEMBRIE 2013- IANUARIE 2014
PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT - Formare pentru
persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața
muncii locală
Asociaţia CRFPS PRO VOCAŢIE a depus în cursul lunii februarie 2014 la OIRPOSDRU Nord
Vest raportul tehnico-financiar, aferent activităţilor desfăşurate în perioada 01.11.2013 –
31.01.2014.
MANAGEMENT
Lunar au avut loc întâlniri de lucru la sediul solicitantului, cu participarea tuturor membrilor
echipei, unde s-a stabilit modul de implementare a activităţilor pentru perioada noiembrie 2013 –
ianuarie 2014. Monitorizarea managerială s-a realizat prin întocmirea lunară a rapoartelor de
activitate a fiecărui membru al echipei de proiect și lista cu documente justificative care atestă
realizarea activității. În cadrul întâlnirilor lunare, s-a discutat stadiul de implementare și de
realizare a activităților, fiecare persoană responsabilă a prezentat activitățile derulate și cele ce
urmează a se derula în fiecare lună. Echipa de management a acordat un număr de 69 de
subvenții absolvenților programelor de calificare încheiate în luna decembrie 2013.
PROMOVARE
În cadrul acestei activităţi au fost elaborate patru ştiri despre evoluţia proiectului, care au fost
publicate pe site la rubrica noutăţi. A fost organizată o sesiune de informare a grupului țintă în
localitățile de implementare, tema fiind activitățile din proiect: A7. Furnizare programe de
formare profesională pentru ocupații în domeniul social și alte domenii relevante non-agricole
identificate și A8. Furnizarea serviciilor de ocupare/mediere a muncii..

S-au efectuat informări săptămânale interne ale personalului din proiect cu privire la noutățile de
pe site-ul FSE. A fost elaborat o primă formă a ghidului de informare privind medierea pe piața
muncii în luna decembrie 2013, forma finală fiind îmbunătățită în luna ianuarie, pe baza
observațiilor.
FORMARE PROFESIONALĂ
Programele de formare profesională, nivel de calificare susținute în localitățile din județul Sălaș
s-au încheiat în luna decembrie. Evaluarea pe parcursul programului de formare profesională
pentru testarea cunoștințelor teoretice și abilitățile practice acumulate pe perioada raportată s-a
realizat atât la sala de formare cât și la locurile de practică conform contractelor de practică,
notele obținute au fost trecute în catalog de fiecare formator, pentru perioada noiembrie –
decembrie 2013.
La finalul programului s-au desfășurat examenele de absolvire în fiecare etapă, fiecare examen a
constat în aplicarea unui test scris și întrebări orale. În luna ianuarie, au fost introduse în baza de
date a furnizorului de formare profesională notele de la examen și datele de contact ale
participanților la formare și au fost scrise certificatele de calificare, în total 69 de certificate.
Certificatele au fost înregistrate la ANC și se vor elibera absolvenților în luna februarie 2014.

MEDIEREA MUNCII
În perioada raportată, a fost analizat de către AMOFM dosarul de autorizare pentru serviciile de
mediere pe piața muncii, a avut loc 2 vizite de evaluare la sediul solicitantului a specialiștilor din
cadrul AMOFM care au analizat dosarul depus.
Solicitantul a creat o platforma electronică privind serviciile de mediere în care fiecare
participant se poate înscrie. În perioada de raportare, echipa de formatori-mediere au realizat
două baze de date: baza de date cu persoanele absolvente ale cursurilor de calificare și o bază de
date cu întreprinderile, posibile surse de angajare.
CE URMEAZĂ ÎN DERULAREA PROIECTULUI?
În cadrul activităţilor de promovare a proiectului, în perioada februarie 2014 – aprilie 2014, vor
fi postate în continuare pe site informaţii despre bilanţul perioadei anterioare de raportare si
derularea activității de mediere si angajare. Se vor posta fotografii de la cursuri și de la
activitățile de mediere, la galeria foto.
In cadrul actvității de mediere care va avea loc în cele 4 locații puse la dispoziție prin acordul de
colaborare încheiat cu primăriile din fiecare localitate, mediatorii solicitantului vor promova
activitățile proiectului prin materialele promoționale puse la dispoziție pe durata activităților de
mediere, în special prin ghidul de informare privind activitatea de mediere pe piața muncii, care
va fi multiplicat în cel puțin 60 de exemplare.

Conferința finală a proiectului va fi organizată în luna aprilie în municipiul Zalau. Vor fi
transmise invitații către participanti (grup țină, autorități locale, jurnaliști etc.) și vor fi pregătite
materialele necesare pentru prezentarea rezultatelor proiectului.
Consilierii Pro Vocatie vor vor lua legătura cu persoanele din grupul țintă care au fost certificate
în cadrul programelor de calificare și vor aplica instrumentele pentru medierea pe piața muncii.
Vor realiza împreună cu aceștia Cv-urile actualizate, vor scana actele de studii și vor contacta
posibilii angajatori. Va fi utilizată platforma electronică privind activitatea de mediere. Se vor
face demersuri în vederea angajării a minim 8 persoane din grupul țintă
Activitatea de monitorizare şi raportare a stadiului implementării proiectului va continua prin
respectarea procedurilor de raportare, monitorizare şi verificare specifice, în vederea finalizarii
proiectului.
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