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 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Numărul de identificare a contractului: POSDRU/132/5.1/G/125332
Titlul proiectului: „ Ansamblu de Servicii Integrate Destinate Ocupării ASID-O”
Beneficiar: SC Expert Training SRL
Partener: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj

COMUNICAT DE PRESA
S.C. Expert Training S.R.L., în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, vă supune atenţiei lansarea oficială a proiectului
„Ansamblu de Servicii Integrate Destinate Ocupării ASID-O”.
Obiectivul

principal propus prin cererea de finanţare a proiectului vizează

implementarea unui ansamblu de măsuri active destinate ocupării, măsuri care să
susţină şi să faciliteze accesul şi menţinerea pe piaţa muncii pentru persoanele
neocupate. Pe termen lung, obiectivele propuse vor determina îmbunătăţirea calităţii
resurselor umane în zonă şi adaptarea lor la cerinţele pieţei muncii, dobândirea de
competenţe noi în meseriile solicitate de piaţa muncii şi creşterea oportunităţilor de
ocupare şi mobilitate ocupaţională, promovarea culturii antreprenoriale şi integrare pe
termen lung pe piaţa muncii.
Rezultatele proiectului sînt cele care ne definesc profilul şi activitatea : 470 de
participanţi (230 femei; 240 bărbaţi) la activităţile de informare, consiliere şi orientare
profesională; 428 de participanţi la cursurile de formare profesională; 50 de şomeri cu
vîrste între 16 – 24 ani; 20 de şomeri cu vîrsta peste 45 de ani; 180 de şomeri de lungă
durată, tineri şi adulţi; 14 cursuri de formare profesională în meseriile următoare : agent
de securitate, brancardier, coafor, competenţe antreprenoriale, competenţe de
comunicare în limba engleză, competenţe informatice, confecţioner asamblor articole
textile, infirmieră, inspector resurse umane, instalator tehnico sanitare şi gaze, lucrător
comercial, lucrător în confecţii piele şi înlocuitori, montator subansamle, ospătar; 4
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planuri de afaceri, 2 persoane vor demara o activitate independentă, 70 de persoane
vor beneficia de servicii de mediere a muncii; 56 de persoane vor fi ocupate în termen
de şase luni după participarea la programe integrate, 40 de persoane vor beneficia de
servicii de consultanţă şi asistenţă antreprenorială, 40 de certificate de participare la
instruire în tehnici de căutare a unui loc de muncă, 2 mese rotunde destinate
beneficiilor finanţării măsurilor active de ocupare prin FSE
Vom ajunge la aceste rezultate prin aplicarea de măsuri active, inovatoare şi
stimulative, care să genereze facilitarea imediată şi de perspectivă a persoanelor
vulnerabile, cu calificări redundante la un loc de muncă sau la statutul de persoană
ocupată; prin îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor aparţinînd grupului
ţintă prin stimularea dezvoltării personale, a încrederii de sine şi prin accesarea
resurselor personale şi nu în ultimul rînd, prin atragerea unui număr cît mai mare de
persoane din grupul ţintă în activităţile proiectului.
ASID – O reprezintă continuarea unei colaborări de tradiţie între Expert Training
şi AJOFM Cluj, colaborare care a dat şi dă roade, reprezentînd un model viabil de bună
practică pe piaţa forţei de muncă.

Cu stimă,

ANGELA NEGREAN
MANAGER PROIECT
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DANIEL DON
DIRECTOR EXECUTIV AJOFM CLUJ
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