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“Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă din mediul
rural în vederea facilitării inserţiei/revenirii pe piaţa forţei de
muncă”
Începând cu data de 2 decembrie 2008, Universitatea Româno-Americană, în parteneriat cu
Primăria comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, a implementat, în regiunea Sud – Est, proiectul cu
titlul „Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă din mediul rural în vederea facilitării
inserţiei/revenirii pe piaţa forţei de muncă" care a beneficiat pe o perioadă de 12 luni de finanțare
din partea Uniunii Europene, în cadrul programului Phare – Dezvoltarea Resurselor Umane,
Componenta Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, Linia de buget Phare/2006/018147.04.02.
Obiectivul general al proiectului „Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă din mediul rural în
vederea facilitării inserţiei/revenirii pe piaţa forţei de muncă" se referă la promovarea măsurilor
active şi preventive pentru ocuparea forţei de muncă destinate şomerilor, cu accent pe persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi persoanele ocupate în agricultură cu
venituri reduse, prin acţiuni care vizează calificarea şi recalificarea forţei de muncă, pentru a
răspunde cât mai bine nevoilor în evoluţie de pe piaţa muncii.
Grupul țintă a fost reprezentat de 29 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul
rural şi persoane ocupate în agricultură cu venituri reduse, care locuiesc în Comuna Cumpăna şi în
zonele învecinate, absolvenţi de gimnaziu.
Activitățile principale au constat în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea unor sesiuni de instruire
în care să se acopere aria de competenţe transferabile necesare pentru acţiunea eficientă a
indivizilor nu numai la locul de muncă, dar şi în viaţă în general, înfiinţarea unei structuri
permanente – Centru de Consultanţă – în cadrul Primăriei comunei Cumpăna, derularea unor
activităţi de informare, consilierie profesională şi consultanţă antreprenorială în cadrul acestei
structuri, calificarea persoanelor din grupul ţintă în conformitate cu cerinţele pieţei muncii şi
potenţialul acestora.
Conferinţa de închidere a proiectului va avea loc în data de 27 noiembrie 2009 la sediul Primăriei
comunei Cumpăna, judeţul Constanţa.
Persoane de contact:
Flavia ANGHEL, manager de proiect, Universitatea Româno-Americană, telefon 0372/120182 fax 021/318.35.66, email: departament_cercetare@rau.ro.
Cristina BUMB, responsabil cu informarea şi consilierea profesională, Primăria Comunei Cumpăna, telefon
0732/123377, fax 0241739003, e-mail: cristinabumb@yahoo.com.

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele
Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o
zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi
libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările
şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

