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Asociația ADL-Progres, a implementat în perioada 27 iunie 2018- 26 decembrie 2019, proiectul  

“C.R.I.M – CENTRUL DE RESURSE PENTRU INTEGRARE ÎN MUNCĂ”, proiect finanțat de FSE 

prin Programul Operațional Capital Uman-POCU 2014-2020, Axa 3- Locuri de muncă pentru toţi.  

Parteneri in proiect au fost SC Infoprob SRL Bacău si SC Mondo Consult SRL Buzău. 

Obiectivul general al proiectului a vizat “Implementarea unui set complex de măsuri active 

integrate pentru 510 persoane, provenind din categorii sociale dezavantajate, din regiunile NE și 

SE, care urmărește creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii pe 

termen lung, lucrătorii vârstnici (55-64 ani-),din rândul minorităţii roma, persoane cu dizabilităţi, cu 

nivel redus de educaţie, din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi 

semisubzistenţă”. 

 Pentru atingerea acestor deziderate, activitățile derulate prin proiect au fost următoarele: 

-Desfășurarea a 10 programe de formare profesională – inițiere și calificare, în meserii solicitate 

de piața muncii în jud vizate, și anume: calificare prin 3 programe de calificare nivel 3 -720 ore și 

5 programe de calificare nivel 2-360 ore cu încheierea de parteneriate cu agenți economici din 

domeniile respective pt efectuarea instruirii practice și prin 2 programe de inițiere de 90 ore și 

respectiv 60 ore, cursuri cu recunoaștere națională(ANC);  

- Evaluarea și certificarea competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale în 10 meserii 

solicitate de piața muncii, conform Planurilor județene de formare și de evaluare a competențelor-

2017, la care se adaugă cerințele identificate prin studiile proprii efectuale de partenerii din proiect;   

- Medierea muncii, pentru toate persoanele din grupul țintă, prin identificarea locurilor de muncă 

vacante, medierea relației cu angajatorii și facilitarea participării la interviu, cu final angajarea a cel 

puțin 45.1% din total grup tinta prevăzut in proiect. 

Rezultatele obținute, ca urmare a acestor activități, sunt următoarele : 

- 625 persoane au beneficiat de servicii specializate de stimulare a ocupării , informare și consiliere 

profesională și mediere a muncii; 

- 350 persoane au participat la programe de formare profesională, initțiere, calificare nivelele 2 și 3 

și la finalul sesiunilor de examinare 329 persoane au fost certificate; 

- 160 persoane au participat la evaluarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele 

formale și la finalul activității toate persoanele au fost certificate; 

Procentul de promovabilitate la cursurile de formare profesională a fost in medie de peste 90 %. 

Efectele pozitive obținute de grupul țintă din cadrul proiectului, cresc în mod direct capacitatea 

acestuia de a se adapta schimbărilor din piața muncii astfel incât să poată ocupa un loc de muncă 

sau să desfășoare o activitate independentă. 

 

Manager proiect, 

Camelia Cârligeanu 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       


