
 

 
 

 

Data: 09 iunie 2010 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

În data de 01.06.2010, Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor 
EUROPROJECT, în parteneriat cu: S.C. Pirelli Tyres România S.R.L., S.C. Prysmian Cabluri şi 
Sisteme S.A., S.C. ALRO S.A., Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj, Asociaţia 
Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Fundaţia „Luigi Clerici” (Milano, Italia), a demarat proiectul 
„CORE – Corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-
Vest”.  

Proiectul, finanţat de Uniunea Europeana prin programul POSDRU/82/5.1./S/58992, îşi propune 
îmbunătăţirea competenţelor şomerilor din cele două regiuni de dezvoltare, în vederea facilitării 
accesului la ocupare şi a integrării durabile pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă. 

Obiectivele specifice proiectului sunt: 

 1. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a nevoilor şi a potenţialului şomerilor, precum şi a ofertei 
şi cererii pe piaţa muncii locală şi regională, din cele 2 regiuni vizate de proiect.  

 2. Dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere în carieră şi dezvoltare personală şi a 
instrumentelor specifice acestora, pentru şomerii din cele 2 regiuni vizate în proiect, în conformitate cu 
standardele si bunele practici din UE.  

 3. Facilitarea accesului grupului ţintă la programe integrate de formare profesională şi ocupare în 
meserii cerute pe piaţa muncii regională.  

  4. Consultanţă şi asistenţă pentru încurajarea grupului ţintă în demararea de afaceri sau activităţi 
independente. 

  5. Îmbunătăţirea competenţelor grupului ţintă în meserii sau ocupaţii cerute de piaţa locală şi 
regională. 

Grupul ţintă este compus din minim 1638 persoane, şomeri din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi 
Nord-Vest, din care: 163 de femei, 1310 tineri şomeri şi 163 şomeri de lungă durată. 

Proiectul urmăreşte să răspundă unor nevoi reale semnalate la nivelul celor două regiuni, şi 
anume: combaterea şomajului, formarea şi adecvarea competenţelor şomerilor pentru a se integra şi a 
rămâne pe piaţa munci, precum şi creşterea şi diversificarea posibilităţilor de furnizare de servicii de 
ocupare la nivel regional pentru şomeri, suplimentar faţă de cele deja existente, prin crearea a două noi 
centre de ocupare. 

 



 

 
 

 

Cele două Centre de Ocupare create şi activate în cadrul proiectului vor furniza grupului ţintă 
următoarele tipuri de servicii: job-club-uri în care şomerii să beneficieze de informare şi consiliere 
privind piaţa muncii; medierea muncii, prin punerea în legatură a şomerilor cu angajatorii; consultanţă şi 
asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; formare 
profesională prin intermediul cursurilor, stagiilor de practică şi specializare în cadrul diferitelor companii.  

Implementarea proiectului va conduce la atingerea următoarelor rezultate: 

 2 Centre de Ocupare create şi activate pentru furnizarea serviciilor de stimulare a ocupării pe 
piaţa muncii din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest; 

 O campanie de informare şi conştientizare organizată în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest 
pentru sprijinirea persoanelor aflate în somaj în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii; 

 Un Raport privind rezultatele analizei prin care se corelează cererea şi oferta pe piaţa muncii din 
Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest. 

 Elaborarea publicaţiei “Ghid de bune practici & poveşti de succes în domeniul ocupării şi 
formării profesionale”  

 350 de membri ai grupului ţintă informaţi şi consiliaţi în carieră 

 812 participanţi la cursuri de formare profesională autorizate CNFPA.  

Proiectul se alătură iniţiativelor desfăşurate în prezent de către Centrul de Consultanţă şi 
Management al Proiectelor EUROPROJECT şi partenerii săi în proiect (S.C. Pirelli Tyres România 
S.R.L., S.C. Prysmian Cabluri şi Sisteme S.A., S.C. ALRO S.A., Institutul de Formare Economică 
şi Socială Cluj, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Fundaţia „Luigi Clerici”) de a contribui 
la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional. 

 

Cu stimă, 

Florin JIANU 

Preşedinte CCMP EUROPROJECT 


