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Axa prioritară: 5. Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie: 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului:„ACTIV pe Piaţa Muncii: Abilităţi şi Competenţe Tehnice pentru Integrare şi Valorificare pe Piaţa Muncii”
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Ofertă de Cursuri în domeniul IT
Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş împreună cu Universitatea Politehnică din Bucureşti – în calitate de solicitant, Universitatea
Politehnică din Timişoara şi Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi derulează proiectul „ACTIV pe Piața Muncii: Abilități şi Competențe
Tehnice pentru Integrare şi Valorificare pe Pia ța Muncii”.
Proiectul îşi propune ca şi obiective: Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de mediere pe piaţa muncii şi/ sau consiliere pentru orientare în
carieră pentru 1000 de persoane şomeri de lungă durată, persoane inactive şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din care 200 în
Regiunea Centru; Susţinerea (re)integrării pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile ţintă prin furnizarea unui pachet de cursuri de formare
profesională în domenii legate de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor TIC şi Creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupurilor
ţintă cu privire la tendinţele pe piaţa muncii, competenţe cerute de piaţă şi oportunităţi de angajare în domenii legate de TIC.
Furnizarea de cursuri de formare profesională şi orientare profesională este axată pe pregătirea a 8 grupe (20-25 participanţi) în disciplinele:
- Operator introducere, validare şi prelucrare date: pentru participanţii din grupurile ţintă absolvenţi de studii medii,
cursuri de calificare de nivel 2 CNFPA, curs de 720 de ore;
- Operator procesare texte, imagini: pentru participanţi din grupurile ţintă absolvenţi studii medii şi superioare,
cursuri de perfecţionare de 80 de ore;
- Designer pagini web: pentru participanţi din grupurile ţintă absolvenţi de studii medii şi superioare, cursuri de perfecţionare de 80 de ore;
- Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator: pentru participanţi din grupurile ţintă absolvenţi de studii superioare,
cursuri de perfecţionare de 80 de ore;
- Administrator de reţea de calculatoare: pentru participanţii din grupurile ţintă absolvenţi de studii superioare,
cursuri de perfecţionare de 80 de ore.
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este cuprins din absolvenţi cu studii superioare sau studii medii şomeri de lungă durată 1,
persoane în căutarea unui loc de muncă2, populaţie inactivă3.
Participanţii la cursuri beneficiază de suport de curs, transport, cazare şi masă pe perioada derulării cursurilor. Participanţii la cursurile de
instruire vor fi susţinuţi prin subvenţii pe perioada derulării cursurilor (600 lei/ luna pentru cursul de scurtă durată -80 ore - 2 luni; 320 lei/ lună pentru
cursul de lungă durată - 720 ore - 9 luni).
În cadrul formării profesionale se oferă inclusiv Furnizare de servicii de informare şi orientare profesională, care cuprinde:
- Derularea de sesiuni/campanii de informare privind oportunităţile pieţei muncii şi oportunităţile oferite în cadrul proiectului pentru
persoanele din grupul ţintă;
- Stabilirea traseului profesional (Paşaport European de Competenţe), metodă eficientă de instruire pentru participarea la interviuri în
vederea angajării; (sesiuni individuale şi/sau de grup);
- Derularea de sesiuni de motivare şi întărirea încrederii în sine pentru sprijinirea participării la interviuri pentru angajare.
Furnizarea de cursuri de formare profesională orientate către facilitarea accesului pe piaţa muncii cuprinde:
- Acreditarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări ANC a cursurilor de formare profesională;
- Selecţia cursanţilor şi formarea grupelor de curs, planificarea sesiunilor de formare, monitorizarea cursurilor;
- Derularea cursurilor de formare, stagii de practică şi sesiuni de examinare.
Pentru Dezvoltarea de servicii de mediere pe piaţa muncii, componentele activităţii sunt:
- Corelarea ofertei de muncă (a persoanelor selectate) cu cererea de pe piaţa muncii locale;
- Colectarea datelor privind competenţele cerute pe piaţa muncii;
- Identificarea locurilor de muncă vacante pentru reintegrarea pe piaţa muncii a cât mai multor şomeri dintre participanţii la proiect;
- Realizarea de planuri individuale de mediere pentru persoanele care au întâmpinat dificultăţi repetate la angajare;
- Preselecţia candidaţilor în conformitate cu cerinţele potenţialilor angajatori şi cu aptitudinile, competenţele dobândite şi nevoilor acestora;
- Promovarea iniţiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piaţa
muncii.
Informaţii suplimentare
Proiectul se doreşte a fi o continuare a iniţiativelor locale de sprijinire a persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în vederea
integrării/reintegrării pe piaţa muncii.
Contact:
.
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
0265-236213 int.205, 102, 239
1

şomer de lungă durată - persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă
de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani (conf. Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă);
2
persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în
condiţiile legii;
3
populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele, indiferent de vârstă, care n-au lucrat cel puţin o oră şi nu erau şomeri în perioada
de referinţă;

