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Unul dintre obiectivele proiectului „Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia
Adultilor” a fost acela de a identifica bune practici sau studii de caz dezvoltate în cadrul unor
proiecte ce şi-au propus să promoveze educaţia şi formarea profesională a adulţilor, precum şi
importanţa participării acestora la învăţarea pe tot parcursul vieţii. În cele ce urmează sunt
prezentate informaţii referioare la bunele practici conţinute în proiectele identificate.







Proiectul național „ALTFEM –Campanie pentru schimbarea imaginii femeii în
societate” implementat de TBWABucurești alături de partenerii săi, Fundația Centrul
Parteneriat pentru Egalitate (CPE) și ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei
(AMP). Proiectul își propune îmbunătățirea percepției asupra femeilor și creșterea
gradului de conștientizare a experților și operatorilor mass media, al parteneilor sociali,
autoritaților publice și femeilor asupra problematicii egalității de șanse și de gen pe piața
muncii, prin acțiuni menite sa schimbe percepția acestora asupra rolului profesional și
social al femeii. Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
http://www.altfem.ro/proiect/campanie
Proiectul „AnimaNova - Integrare pe piaţa muncii pentru persoanele traficate”
implementat de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, împreună cu Federaţia
Filantropia şi cu partenerii săi din Italia (Associazione Parsec ricerca e interventi sociali,
Esprit Soc. cons. s.r.l, Expert Italia S.r.l, Fondazione Giacomo Brodolini, IAL
Innovazione Apprendimento Lavoro S.r.l.). Obiectivul principal al proiectului a fost să
faciliteze schimbul de bune practici și lucrul împreună cu reprezentanților organizațiilor
guvernamentale și neguvernamentale active în domeniul prevenirii și combaterii
traficului de persoane și sa acorde asistență persoanelor traficate, atât în România, cât și
în Italia. http://www.animanova.ro/pages/project.php
Asociația specialiștilor în resurse umane a implementat proiectul „Building support in
the New Member States for gender-sensitive and responsive European development
cooperation”. Proiectul şi-a propus crearea unui cadru larg la nivelul UE pentru
elaborarea unei politici europene de cooperare pentru dezvoltare sensibilă la problematica
de gen şi care să ofere soluţii la problematica de gen, prin depăşirea stereotipurilor şi
crearea unor legături solide între organizaţiile de femei şi ONG-urile care activează în
domeniul egalităţii de şanse în ţările vechi şi nou membre ale UE, incluzând, unde este
posibil, organizaţii de femei şi ONG-uri din ţări aflate în imediata vecinătate (în mod
special din Europa de Est şi din Balcani).
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http://www.resurseumane-aur.ro/web/Proiecte/Fonduri-Europene---Educatie-pentruDezvoltare-20
Proiectul POSDRU/97/6.3/S/63743 cu titlul „Campania naţională de conştientizare
publică privind egalitatea de gen şi de şanse pe piaţa muncii şi sprijin instituţional
pentru dezvoltarea activităţii factorilor interesaţi în problematica egalităţii de şansă
şi gen – Ş.A.N.S.A” vizează creşterea gradului de conştientizare şi informare la nivel
social în direcţia promovării pe termen lung a principiului egalităţii de gen şi şanse pe
piaţa muncii. “Ş.A.N.S.A.” este un proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Partenerii acestui proiect sunt:
Media One, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Egalitate de
Şanse între Femei şi Bărbaţi (DESFB), Fundaţia Pestalozzi și Provincia di Perugia.
http://www.sansa.info.ro/index.php?page=home.
„CeMPRES – Centrul Multimedia de Promovare și Resurse în Egalitate de Șanse”
este un proiect implementat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina în
parteneriat cu Patronatul Român, Asociația Europe for Europe (Italia), Euro Consulting și
Asociația Patronală a Medicilor de Medicina Muncii din România. Proiectul se înscrie în
Axa Prioritară 6 - ”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 –
”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” iar perioada acestuia de implementare
este de 24 de luni, de la 02 august 2010 până la 31 iulie 2012. Scopul acestui proiect este
facilitarea accesului femeilor pe piața muncii prin intervenții integrate ce țin de creșterea
nivelului de formare profesională, stimularea inițiativelor antreprenoriale, reducerea
riscurilor de îmbolnăvire, îmbunătățirea percepției publice față de egalitatea de gen și
șanse.
http://cempres.blogspot.ro/
Proiectul „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural” este
cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, se înscrie pe axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii
sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii” şi face obiectul contractului de finanţare POSDRU//97/6.3/S/64362 încheiat între
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – AMPOSDRU în calitate de autoritate
finanţatoare şi Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie,
România – AtelieR în calitate de beneficiar al finanţării. Proiectul este implementat de
Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR în
parteneriat cu Organizaţia Naţională Cercetaşii României, Filiala Braşov „Virigl Onitiu”
şi cu Asociaţia Clubul Femeilor Manager, Caraş Severin în perioada 01.08.2010 –
31.01.2012, având o durată de 18 luni. Proiectul are ca scop „facilitarea accesului egal la
ocupare, la obţinerea de venituri şi la dezvoltarea unei cariere, în vederea creării unei
societăţi inclusive, cu ajutorul unor activităţi de informare, formare şi promovare, precum
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şi a unor programe specifice de dezvoltare personală şi profesională, adaptate nevoilor
grupului ţintă.
http://www.youth.ro/P_2010-08-02/index.html
Proiectul „Combaterea discriminării și creșterea potențialului de angajare a
femeilor din mediul rural" este implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Proiectul are ca scop promovarea drepturilor femeilor si a familiilor provenind in special
din mediul rural. Prin acest proiect se vor oferi servicii de informare, de sprijin si de
consiliere pentru asigurarea unei participări socio-economice echilibrate a femeilor in
comunitate. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la stimularea și creșterea
ratei de ocupare a populației feminine din mediul rural, prin intermediul unor acțiuni
integrate direcționate către reducerea inegalității de șanse și creșterea accesului la un loc
de munca.
http://www.frds.ro/index.php?id=22#eWORD
„Decent Life – decent work. Enhancing international strategies and policies of trade
unions” este un proiect propus de organizația Südwin Agentur din Austria, în calitate de
aplicant, în parteneiat cu Weltumspanedr arbeiten, Austria, Asociația Națională a
specialiștilor în resurse umane - AUR, România, Cartel ALFA, România, Balkan Institute
for Labour and Social Policy BILSP Bulgaria, Confederation of Labour Podkrepa,
Bulgaria.
http://www.resurseumane-aur.ro/web/Proiecte/Fonduri-Europene---Educatie-pentruDezvoltare-20
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a implementat în perioada decembrie
2010 – decembrie 2013 proiectul „Echilibru – o nouă abordare a vieţii familiale cu
cea profesională”. Prin acest proiect beneficiarul îşi propune să asigure premisele
dezvoltării facilităţilor de îngrijire a copiilor, prin intermediul cărora să li se ofere
părinţilor oportunitatea întoarcerii piaţa muncii şi continuarea activităţii lor profesionale.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007.
http://www.echilibru.com/mainsite/index.php?option=com_content&view=article&id=13
&Itemid=16
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România în parteneriat cu Agenţia în
cadrul Ministerului Afacerilor Sociale şi Ocupării din Olanda și Institutul Naţional de
Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale implementează proiectul
„EMPLO-NET”. Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea unui parteneriat
transnaţional pentru promovarea schimbului de experienţe şi bune practici privind
ocuparea forţei de muncă, în vederea dezvoltării unei pieţe inclusive a muncii.
http://www.emplonet.ro/?cat=11
5
Proiect nr. 374721-LLP-1-2012-1-RO-GRUNDTVIG-AL_AGENDA
Decizia nr. 2012 – 3592 / 001 - 001



Proiectul „EVA” este implementat de Group for European Integration. Obiectivul
general al proiectului este promovarea egalității de șanse si facilitarea accesului pe piața
muncii pentru 1480 de femei din care 1400 aparținând unor grupuri vulnerabile, din patru
regiuni de dezvoltare ale României, prin programe de formare specifice in scopul
dobândirii abilitaților antreprenoriale și dezvoltării propriei afaceri si prin calificare in
meserii potrivit nevoilor pieței si grupului țintă.
http://www.gie.ro/index.php?page=eva---63236





Proiectul „FEMEI 2010” este un proiect strategic, național, vizând dezvoltarea
capitalului uman din regiunile vulnerabile ale României și va fi implementat pe o durată
de 36 de luni. Obiectivul principal al proiectului este promovarea şi creşterea ratei de
ocupare a femeilor în mediul rural si urban românesc, prin acţiunea integrată a
principalilor factori care afectează nivelul inferior de ocupare al femeilor: nivelul scăzut
de pregătire, lipsa oportunităţilor de angajare, dificultăţi de conciliere a vieţii familiale şi
profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei şi persoanelor dependente de
aceasta şi menţinerea stereotipurilor şi rolurilor de gen care reprezintă un obstacol în
asigurarea diversificării profesionale necesară eliminării fenomenului de segregare
orizontală şi verticală pe piaţa muncii.
http://www.femei2010.ro/
Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale si Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Copilului (MMFPSPV-DPC) au
implementat proiectul „Femei pentru Femei”. Proiectul și-a propus să pună bazele unui
sistem standardizat în domeniul îngrijirii copiilor pe timpul zilei, permițându-le astfel
femeilor participarea pe piața muncii sau continuarea studiilor. Obiectivul general al
proiectului a fost construirea unui model standardizat de formare profesionala in vederea
constituirii rețelei publice de bone si babysittere calificate si acreditate sa ofere servicii de
îngrijire a copiilor pe timpul zilei, completata de o rețea de monitorizare, pentru
asigurarea calității serviciilor.
http://www.scoalabonelor.ro/index.php/proiect.html



„FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare
Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen”. Derulat la
nivel naţional, proiectul FEMINA are ca obiectiv principal consolidarea principiului
egalităţii de şanse şi de gen la nivelul societăţii civile pentru o mai bună promovare a
femeilor pe piaţa muncii, conştientizarea drepturilor egale, depăşirea stereotipurilor
culturale şi prezentarea unei imagini corecte şi nediscriminatorii a femeii în societate.
Proiectul va asigura resursele necesare pentru implementarea componentei orizontale
“Egalitate de şanse” în cadrul domeniului major de intervenţie 6.3 - „Promovarea
egalităţii de şanse pe piaţa muncii” - din proiectele finantate de Programul Operational
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Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin Fondul Social European.
http://www.feminaromania.ro/,
CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate derulează, în parteneriat cu Fundacion
Mujeres – Spania, proiectul “Fii familyfriendly! Formare și consultanță pentru
companiile din București și Ilfov”, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului este promovarea politicilor și masurilor privind
practicile flexibile de lucru si reconcilierea vieții profesionale cu viată personală, în
cadrul companiilor de pe raza București-Ilfov.
http://www.worklifebalance.ro/what-are-we-doing-why-2/







„Împreună pentru informarea, conștientizarea și promovarea egalității de șanse și
gen”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013. Proiectul este realizat de Uniunea Națională a
tuturor Studenților din Romania în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și
Federația Națională Sindicală Alma Mater și se derulează în perioada decembrie 2010 februarie 2014.
www.totiegali.ro
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați (ANES) în parteneriat
cu Societatea Civila de Avocați “Ciuraru, Lohan, Manole și Asociații” implementează
proiectul pilot “Lawyers for Equality” („Avocati pentru Egalitate”) finanțat de
Ambasada Regatului Tarilor de Jos prin programul FSA Grant. Potrivit unui comunicat al
Baroului București, ”in cadrul acestui proiect, va fi organizat un curs de instruire pentru
creșterea gradului de conștientizare a avocaților privind principiului egalității de șanse si
de tratament intre femei și bărbați in practica juridica. Prin acest curs se urmărește
creșterea capacității de înțelegere si interpretare a spetelor din perspectiva principiului
egalității între femei și bărbați, si de punere in aplicare a legislației naționale si
comunitare in acest domeniu.
http://www.juridice.ro/111279/anes-implementeaza-proiectul-pilot-lawyers-forequality.html
„Munca are genul feminin”. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte
în oameni!” şi implementat de către Asociaţia C4C – Communication for Community în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Argeş îsi propune să îmbunătăţească considerabil viaţa
şi cariera a mii de femei care riscă excluderea socială sau marginalizarea şi discriminarea
profesională.
http://c4c.ro/munca/despre-program/
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„Opportunities for all? Mainstreaming gender equality in European youth projects”
este implementat de organizaţia Centar Fenix (Bosnia şi Herţegovina) între 2 – 10 iulie în
Sanski Most, Bosnia şi Herţegovina. Proiectul este organizat sub Acţiunea 4.3 Training
Course (curs de formare) şi va aduna 20 de participanţi din 10 state ale Uniunii Europene
şi cele înscrise în program (Macedonia, Olanda, Slovenia, Italia, Portugalia, Polonia,
Turcia, Bulgaria, România, Bosnia şi Herţegovina). Participanţii vor beneficia de
instruire gratuită în domeniul egalităţii de şanse şi gen, precum şi în scrierea de proiecte
europene care au ca subiect principal promovarea egalităţii de gen.
http://fativoceaauzita.blogspot.ro/2011/01/parteneriate-europene-pentru-egalitate.html



Proiectul „Performanţă în carieră şi afaceri pentru femei” are ca obiectiv general
formarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru femei în vederea
dezvoltării carierei sau pentru iniţierea unei afaceri în regiunile Sud-Vest Oltenia, Centru
şi Bucureşti-Ilfov.
http://www.carierafemei.ro/



Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă IAȘI și parteneri săi Asociația
pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO – Iași, Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Galați, Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor
Mici și Mijlocii Brăila, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș,
SC CLEMON SRL - Baia Mare implementează proiectul „Piața muncii: oportunități
pentru viitor prin șanse egale pentru femei“. Obiectivul acestui proiect este facilitarea
accesului pe piața muncii a femeilor prin calificare / recalificare / specializare /
perfecționare; sprijinirea și încurajarea femeilor care doresc să-și deschidă sau să-și
dezvolte propria afacere; îmbunătățirea indicatorilor de ocupare a forței de muncă a
femeilor din mediul rural și urban; creșterea gradului de informare și promovare a
egalității de șanse pe piața muncii.
http://femeipentruviitor.ro/index.php?pages=news&id=49



Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Uniunea Naţională pentru Drepturile Femeii
din România, a lansat la începutul lunii octombrie 2010 proiectul “ProFeminAntrep –
Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat”. Acesta este finanţat de Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resuselor Umane
2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de
interventie 6.3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. Obiectiv general: constă
în contribuţii pentru un acces egal pe piata muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de
angajare a femeilor prin formarea acestora in vederea iniţierii unei afaceri.
http://www.profeminantrep.ro/despre-proiect
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Agenția națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu INSTITUTO DE
FORMACIÓN INTEGRAL (IFI) - Spania implementează proiectul „Promovează
Femeia”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea capacității
solicitantului (ANOFM) de a facilita integrarea femeii pe piața muncii si promovarea
egalității de șanse și de gen, precum si eliminarea practicilor discriminatorii.
http://promoveazafemeia.com/index.php/ro/informatii-proiect/informaii-generale,
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași în parteneriat cu Universitatea de Vest din
Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Direcția de Asistență
Comunitară Iași, Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara,
Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca implementează proiectul
„Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și
egalitate de șanse”. Obiectiv general este prevenirea discriminării pe criterii de gen pe
piața muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a
femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalității de șanse în zonele
Nord-Est, Nord-Vest și Vest ale țării.
http://www.rsf.uaic.ro/index.php/despre-proiect
Centrul FILA implementează proiectul „Șanse egale și respect - instrumente
antreprenoriale dintr-o perspectivă de gen”. Scopul proiectului a fost realizarea in
paralel a unei consultări transparente a partenerilor sociali non-guvernamentali (sindicate,
patronate, mediul academic, etc) si a grupurilor parlamentare in vederea îmbunătățirii
prevederilor legislative in vigoare privind problematica reconcilierii dintre munca,
familie și viată privată.
http://www.afr2010.ro/proiecte_seraf.php
Autoritatea Națională pentru Tineret împreuna cu Centrul de Dezvoltare Curriculara si
Studii de gen: FILIA au desfășurat „Şcoala Naţională a Femeilor Manager”. Scopul
Scolii de vara a fost de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța
respectării egalității de șanse și a dreptului la nediscriminare.
http://www.snfm.ro/?q=despre-proiect



Fondul Român de dezvoltare socială a implementat proiectul „VBF - Un viitor mai bun
pentru femei”. Obiectivul general al proiectului este de a promova un rol activ pentru
femeile din medii dezavantajate - mediul rural si mici orase cu economie preponderent
agrara, femei apartinand minoritatilor etnice - prin sprijinirea lor in initierea si
gestionarea de mici afaceri si activitati sau proiecte comunitare.
http://www.frds.ro/index.php?id=22#VBF



SC EURODEZVOLTARE SRL (furnizor autorizat de formare profesională) – în
parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi, Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vrancea, EURODOCET SRL şi Omnia
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Academy Favara, implementează în Regiunea Sud-Est proiectul cu titlul „Acces la
formare pentru dezvoltare” ID POSDRU/128/5.1/G/134978, proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 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”. Proiectul are ca obiectiv general creşterea nivelului de competitivitate pentru
469 şomeri, şomeri tineri, şomeri de lungă durată şi persoane aflate în căutarea unui loc
de muncă din regiunea de dezvoltare Sud-Est prin implementarea unui complex flexibil şi
articulat de masuri active în vederea promovării şi facilitării acestora pe piaţa muncii, în
sprijinul dezvoltării regionale, creşterii competitivităţii resurselor umane şi promovării
coeziunii economice şi sociale. http://www.eurodezvoltare.ro/comunicat-lansare-proiectacces-la-formare-pentru-dezvoltare-id-posdru1285-1g134978/
Eurodezvoltare SRL (furnizor autorizat de formare profesionala) – în parteneriat cu
Uniunea Județeană a Sindicatelor Sanitas Bacău, Sindicatul Județean Sanitas Galați,
Sindicatul Județean Sanitas Prahova si UNIONSERVICES SRL, implementează în
Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia si Nord-Est proiectul cu titlul
„CALIFICAREA ANGAJATILOR – PREMIZA A DEZVOLTARII CARIEREI„
ID POSDRU 164/2.3/S/141815, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major
de intervenție 2.3. “Acces si participare la formarea profesionala continua”. Proiectul are
ca obiectiv general creșterea competitivității a 2324 persoane angajate pe piața muncii din
care 61% cu nivel scăzut de calificare, necalificate sau cu calificări redundante, din
perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, prin îmbunătățirea accesului si participarea la
programe inovative integrate de consiliere, orientare si formare profesionala – programe
de calificare-recalificare, corelate cu nevoile unei piețe dinamice a muncii si principiile
durabilității, în sectoarele sănătate, igiena, servicii sociale, turism si alte industrii/servicii.
http://www.eurodezvoltare.ro/comunicat-lansare-proiect-calificarea-angajatilor-premizaa-dezvoltarii-carierei-id-posdru-1642-3s141815/
S.C. Centrul de Informatică Minieră S.A., Cluj - Napoca, în parteneriat cu SC Soft
Aplicativ si Servicii Sibiu, SC ETA2U Timișoara si S.C. Informatica S.A. Oradea, anunță
lansarea proiectului POSDRU „Prin calificare, în pas cu piața muncii”, începând cu
data de 02.05.2014, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Implementarea
proiectului va dura 18 luni. Proiectul vizează dezvoltarea resurselor umane prin servicii
de informare și consiliere profesională și prin programe de formare profesională în
domeniul IT adresate şomerilor de lungă durată inclusiv tineri şi persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă, din regiunea Nord-Vest.
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http://centruldeinformatica.ro/index.php/noutati/149-lansare-proiect-posdru-id-134061
Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu din cadrul ANOFM
lansează proiectul strategic „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă
Performantă” – PPPFCP, care se derulează în perioada ianuarie 2014 – aprilie 2015, pe
o durata de 15 luni. Activitățile proiectului propun îmbunătăţirea şi diversificarea
tipurilor de servicii furnizate clienţilor, prin simplificarea accesului la serviciile de
formare oferite şi fluidizarea schimbului de informaţii, cuprinzând Serviciul Public de
Ocupare (SPO) din 4 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest
Oltenia, Sud Muntenia. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
http://www.crfpa-teleorman.ro/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/COMUNICATPROIECT-CNFPPP-ID-132142.pdf
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic CNDIPT
implementează proiectul ”Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării
competenţelor profesionale”. Proiectul are ca obiectiv general susținerea procesului de
îmbunătățire a sistemului național de educație și formare profesională, prin creșterea
atractivității și calității programelor de educație și formare profesională asigurată prin
pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluări moderne și relevante a
rezultatelor învățării.
http://tvet.ro/Anexe/30768/131126_ANUNT_ETS_info-promovare.pdf
Fundația Estuar în parteneriat cu Asociația Four Change și RD Global Project Consulting
SRL implementează proiectul „Antreprenoriatul rural - dezvoltarea sustenabila a
comunității din regiunea Sud Muntenia”. În cadrul proiectului 432 de persoane din
mediul rural vor beneficia de programe de informare, consiliere și formare care vor
contribui direct la dezvoltarea abilităților locuitorilor din mediul rural dar și la stimularea
acestora de a fi mai activi la nivel comunitar.
http://4change.ro/wp-content/uploads/2014/01/Comunicat-de-presa_conferintalansare.pdf
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în parteneriat cu
Asociaţia COLFASA din Bucureşti implementează proiectul „Solidar – recunoaştere şi
demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia”.Proiectul este cofinanţat din
Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 - „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major
de Intervenţie 6.2 - „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii”. Prin intermediul proiectului, se va dezvolta un pachet integrat de măsuri
directe şi indirecte, adresate sprijinirii persoanelor provenite din grupurile vulnerabile, în
demersurile acestora de integrare profesională.
http://www.colfasa.ro/index.php/ro/news/newsletter/394-proiect-slobozia
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Obiectivul general al proiectului „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii” constă în facilitarea accesului la educaţie pentru sprijinirea
integrării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii prin oferirea unor servicii integrate de
formare pentru asistenţa socială acordată persoanelor vulnerabile în regiunea Nord-Est şi
Bucureşti-Ilfov. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 6
„Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. http://www.sifas.ro/
Sindicatul liber din Învățământ Călărași implementează proiectul „Consiliere si formare
profesională pentru șomerii cu studii incomplete” Obiectivul general al proiectului
este implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere și formare
profesională pentru facilitarea integrării pe piața muncii a unui număr de 250 de șomeri
cu studii incomplete, precum si atragerea și menținerea pe piața muncii.
http://slicl.ro/obiective.html
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, împreună cu
Asociaţia COLFASA, Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare Socială și Inovare –
ICED şi SIVECO România SA implementează proiectul „Integrat, Activ, Independent!
Facilitarea integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile din judetul Timiş”.
Scopul proiectului vizează facilitarea accesului la formare şi integrarea/reintegrarea
persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (în special a celor provenite din comunităţi rurale
sau izolate), în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării şi discriminării, prin
implementarea de măsuri active care să asigure şanse egale în integrarea pe piaţa muncii,
prin oportunităţi de ocupare, servicii de sprijin şi acompaniere şi conştientizarea actorilor
de pe piaţa muncii şi a comunităţii cu privire la abilităţile, drepturile şi beneficiile sociale
ale participării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.
http://www.dgaspctm.ro/files/doc_ax2gpxbzoh.pdf
Proiectul „Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în
viaţa activă în regiunile sud muntenia şi sud-vest” este derulat de Confederaţia
Naţională Sindicală „Cartel Alfa“, în parteneriat cu Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor
Călăraşi, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman, Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Societatea comercială SIVECO Romania
SA. Proiectul urmăreşte să faciliteze integrarea pe piaţa muncii şi în viaţa activă unui
număr de cel puţin 1.050 de şomeri, prin găsirea celor mai potrivite soluţii de calificare şi
recalificare pentru grupul ţintă, în funcţie de evoluţia pieţei muncii din regiunile de
dezvoltare Sud Vest şi Sud Muntenia.
http://www.calificare-someri.ro/content/despre-proiect
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SC DA SRL, Vaslui implementează proiectul „O Calificare, un nou Început!”.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea accesului și participării la
programe de formare profesională pentru calificarea /recalificarea angajaților din
regiunile de dezvoltare Nord-Est, Centru si Sud-Est promovând valorile societății bazate
pe cunoaștere, formarea continuă și parteneriatul privat.
http://www.proiecte-structurale.ro/AXA-2-Invatare-pe-tot-parcursul-vietii/O-Calificareun-nou-Inceput--pID17027.html
Colegiul Tehnic GH. Asachi din Iași, în parteneriat cu Asociația Consensual
implementează în perioada 1.06.2011-15.08.2013 proiectul „Formare și evaluare
profesională pentru o carieră de succes”. Proiectul este finanțat prin FSE în cadrul
POSDRU 2007-2013, având ca obiectiv facilitarea angajaților la programe de formare
continua și de evaluare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele
formale, în vederea obținerii unui nivel de calificare adecvat exigențelor pieței muncii.
http://www.fevcs.proiect-asachi.ro/index.php
Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și
Dezvoltare Durabilă” Brăila, în calitate de partener al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Brăila, implementează proiectul POSDRU „Incluși în
viitor”. Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului la educație și
ocupare pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, în vederea reducerii
riscurilor de excluziune socială, marginalizare, discriminare și sărăcie.
http://www.infocid.ro/news/15/65/Inclu-i-in-viitor/d,Sample.php
Asociația Românilor a Antreprenorilor în Construcții implementează proiectul PICAS "Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele
în căutarea unui loc de muncă din sectorul de construcții" Proiectul își propune
îmbunătățirea capacității de ocupare a resurselor umane din sectorul abordat în vederea
depășirii fluctuațiilor de activitate prin dezvoltarea unor instrumente si mecanisme
complexe si specializate de formare, acompaniere si motivare a persoanelor în căutarea
unui loc de munca.
http://www.araco.org/proiecte/inderulare/picas/picas.htm
LTL Documentary SRL Alba Iulia, SC Brahms Internaţional SRL Braşov, Fundația
PROGPERS Alba Iulia, DAD Expertise SRL Alba Iulia, EUROPEAN STEPS SRL
Reșița, GENERAL AGRO SRL Reșița implementează proiectul ”Accesul la
Dezvoltarea Evoluției Profesionale pentru Tine!”. Obiectivul general al proiectului îl
reprezintă îmbunătățirea accesului și a participării la programele de FPC, facilitând
calificarea/recalificarea a 720 de angajați din domeniile industrie, comerț, turism și
servicii. Obiectivul proiectului a fost stabilit pornind de la elaborarea piramidei
necesităților în cadrul mai multor societăți cu activitate relevantă în domeniul proiectului:
pondere ridicată a angajaților necalificați în domeniul activităților pe care le prestează,
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deprofesionalizarea și demotivarea angajaților, pierderea încrederii în sine a angajaților,
gama restrânsă de servicii de informare, consiliere și orientare în carieră.
http://www.brahms.ro/proiecte-europene/adept-18.php
Centrul Național al Întreprinderilor mici și mijlocii din România a implementat proiectul
"MANPRACT - Practica economica pentru studenți – vector determinant al
inserției pe piața forței de munca". Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană
prin Programul POSDRU/109/2.1/G/81432. Scopul general al proiectului constă in
inițierea, dezvoltarea si valorificarea de aptitudini, abilitați si deprinderi de munca pentru
studenții din ciclul de licența in vederea îmbunătățirii inserției acestora pe piața forței de
munca. Proiectul este capabil sa ofere o restructurare pe termen lung si o îmbunătățire
majora a sistemului actual de desfășurare a practicii economice in învățământul superior.
Studenții vor beneficia de o flexibilizare a traiectoriei pe care o vor urma după absolvire
(pe piața forței de munca) si, de asemenea, de o cunoaștere reala a exigentelor pe care le
implica ocuparea unui loc de munca in vederea inserției acestora pe piața muncii.
http://www.smeprojects.ro/index.php?page=proinfo&pid=61&lang=ro
Parteneriatul de învățare "WELCOME - Includerea adulților cu dizabilități, prin
sensibilizarea centrelor de educație a adulților precum și a formatorilor", cu numărul
de referinţă al proiectului GRU-12-P-LP-112-B-DE dorește sa sprijine centrele de
educația adulților, astfel încât acestea sa fie mai primitoare pentru grupul țintă - prin
creșterea gradului de conștientizare și de profesionalizare a personalului educațional,
precum și prin crearea de rețele locale între centrele educaționale și asociațiile pentru
persoanele cu dizabilități.
http://www.euro-ed.ro/proiecte-in-derulare/welcome-towards-inclusion-of-disabledadult-learners-through-sensitisation-of-adult-education-centres-and-adult-educationtrainers-teachers-gru-12-p-lp-112-b-de-25
Proiectul "FORAGE: Forage for later life learning-building on European
experience" va aduna informaţii, va crea o platformă pentru schimbul de experienţe şi va
informa asupra celor mai bune practici în ceea ce priveşte procesul de învăţare în rândul
vârstnicilor. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Grundtvig cu
numărul 518459-LLP-1-2011-1-UK-GRUNDTVIG-GNW.
http://www.foragenetwork.eu/ro/
Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Democratică a implementat proiectul
„Managementul Integrării pe Piaţa Muncii”. El s-a desfăşurat în cadrul Programului
„Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, Programul Sectorial Grundtvig „Parteneriate pentru
Invăţare” şi a urmărit îmbunătăţirea competenţelor de management pentru cei care oferă
educaţie adulţilor şi care lucrează cu grupuri aflate în situaţie de risc de excluziune
socială, facilitând integrarea lor în câmpul muncii.
http://www.cji.ro/?p=7730
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Asociația pentru Resurse Comunitare și Autodezvoltare – ARCA a desfășurat în perioada
3 martie- 31 august 2014 proiectul „Formarea formatorilor-Susținerea de cursuri
eficiente pentru adulți cu probleme de analfabetism (funcțional)”, folosind teorii și
tehnologii moderne, proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul proiectului
„Învățare pe tot parcursul vieții” – componenta „Ateliere Grundtvig”, referință GRU-13GRAT-15B.
http://occidentul-romanesc.com/arca-a-reunit-la-bucuresti-reprezentanti-din-8-taripentru-sustinerea-de-cursuri-eficiente-pentru-adulti-cu-probleme-de-analfabetism/
Proiectul „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor
vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din Romania” este cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de
intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piața
muncii”. „Inclusiv” este un proiect pentru 1.200 de tineri și adulți cu vulnerabilități care
doresc să își crească nivelul de calificare prin participarea la servicii integrate de
consiliere și formare profesională în vederea integrării sau reintegrării pe o piață a muncii
flexibila și incluzivă.
http://www.worldvision.ro/Presa/2014/aducem-modele-de-success-pentru-calificare-sicentre-de-incluziune-sociala-a633.html
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