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              Un proiect pentru tine! 
 
 

 
                       Implicare pentru comunitate! 

 
 

 
                     Promovează oportunitatea! 
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(Re)Inserția persoanelor din județul Timiș prin 
formare și acompaniere socio-profesională 
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(Re)Inserția persoanelor din județul Timiș prin formare și acompaniere socio-profesională 
POSDRU/131/5.1/G/134173 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare 
Domeniul major de intervenţie 5.1: Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de 
ocupare 

 
 

Solicitant: Quanta Resurse Umane S.R.L. 
Partener 1: Asociația Serviciul Apel 

 
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 
BOKA Andreea – Constanța, Recrutor  
BUICĂ Dorina Elena, Manager proiect 
BUN Daniel – Marius, Formator 
CAGNASSI Lăcrămioara, Administrativ 
COSTEA Alexandru – Octavian, Manager proiect 
FĂGET Irina Florentina, Coordonator formare  
GLUJDEA Lenuța-Ana, Coordonator informare și publicitate  
IENULESCU Manuel Alin, Formator 
LUCACI Andrei – Călin, Formator 
MÂȚ Raluca-Liliana, Coordonator proiect 
MIKSI Mark Antonio, Recrutor   
MELEASA Liviu, Administrativ 
MONE Silvana-Maria, Formator 
POPIȚU Mădălina Laura, Tutore 
ROUĂ Dorina, Formator 
ȘOȘEA Ioana, Specialist coaching 
VASILIU Andreea Claudia, Asistent formare 
VEȚAN Mihaela Lavinia, Consilier profesional 
 
FURNIZORI SERVICII EXTERNALIZATE:  
FUNDAȚIA CENTRUL DE AFACERI ȘI MESERII EUROTRAINING, Furnizor curs 
Manichiurist-Pedichiurist 
NEW CONT Expert, Expert contabil 
PFA BEREZKI Carmen, Expert achiziții 
SC BIOANALYSIS SRL, Furnizor curs Lucrător în comerț 
SC FIN SYAL SRL, Responsabil financiar 
SC YUYU BUSINESS DEVELOPMENT SRL, Grafică materiale publicitare și creare site 
SC KPMG AUDIT SRL, Audit financiar 
SC OBLIK SRL, Tipărire materiale publicitare și de informare 
SC OSIRIS WEBTECH SRL-D, Informare și publicitate 
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Dragi colegi, 
 
 
 
Dorim să vă aducem la cunoștință activitatea derulată pe parcursul a nouă luni, în cadrul 
proiectului de tip grant (Re)Inserția persoanelor din județul Timiș prin formare și 
acompaniere socio-profesională, POSDRU/131/5.1/G/134173. 
 
Pe termen lung, proiectul pe care îl implementăm va genera dezvoltare durabilă locală, prin 
creșterea numărului de persoane ocupate, a nivelului de trai în rândul acestora și în rândul 
familiilor, corelativ cu creșterea nivelului de încredere în propriile competențe, a nivelului de 
pregătire prin participarea la programele de instruire oferite, îmbunătățirea condițiilor și 
facilitarea incluziunii pe piața muncii pentru persoanele fără un loc de muncă. 
 
Proiectul este implementat de către echipa Quanta Timișoara și București, echipa Serviciul 
Apel Timișoara și București, cu profesionalism, entuziasm și cu dorința de a aduce o 
schimbare în viața persoanelor încadrate în grupul țintă. 
 
Am încercat să oferim soluții specifice pentru promovarea mobilității și dezvoltării resurselor 
umane în zona de vest, prin participarea șomerilor, a persoanelor fără loc de muncă și a 
persoanelor inactive la programe integrate și personalizate.  
 
Ce aduce nou proiectul nostru față de alte proiecte implementate la nivel local? 
Oferim servicii integrate de informare și consiliere profesională, coaching socio-profesional, 
programe de formare profesională, mediere și plasare pe piața muncii. 
 
În paginile următoare vom detalia modul în care a decurs implementarea celor nouă luni de 
proiect. 
 
Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături! 

 
Cu stimă, 

Dorina BUICĂ 
Manager proiect 
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Scurtă descriere a proiectului: 
 
Proiectul (Re)Inserția persoanelor din județul Timiș prin formare și acompaniere socio-
profesională, POSDRU/131/5.1/G/134173 este derulat de Quanta Resurse Umane S.R.L. 
(www.quanta.com) în parteneriat cu Asociația Serviciul APEL (www.apelngo.ro). Este un 
proiect de tip grant, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se derulează pe o perioadă de 18 
luni, începând cu Aprilie 2014. 
 
Obiectivul general vizează creșterea șanselor de integrare/reintegrare în piața muncii 
pentru 500 persoane din grupul țintă - persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de 
muncă, șomeri, din Regiunea Vest, județul Timis, prin punerea în aplicare a unui program 
de măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv și flexibil în vederea combaterii șomajului 
de lungă durată și a inactivității. 
 
Proiectul este implementat în Regiunea Vest, Județul Timiș și are ca grup țintă 30 persoane 
în căutarea unui loc de muncă; 70 persoane inactive; 150 șomeri; 135 șomeri de lungă 
durată; 15 șomeri peste 45 ani; 55 șomeri tineri; 45 șomeri de lungă durată tineri. 
 
Principalele activități dedicate grupului țintă în cadrul proiectului sunt următoarele: 

 Sesiuni de informare și consiliere pentru 500 persoane eligibile; 

 Sesiuni de coaching și focus-grupuri pentru 200 de persoane predisupuse riscului de 
excluziune; 

 Sesiuni de coaching socio-profesional pentru 455 persoane participante la procesul 
de formare; 

 Programe de formare profesională continuă pentru 455 persoane; 

 Asistarea și îndrumarea pe piața muncii a 388 persoane; 

 Plasarea la locul de muncă a 57 persoane. 
 
Experiența primelor nouă luni de proiect (aprilie-decembrie 2014) indică aprecierea pe care 
beneficiarii participanți o au față de serviciile oferite prin acest proiect, dintre care amintim: 

 Întâlniri individuale și de grup de consiliere; 

 Oportunitățile de angajare în domeniul de formare după finalizarea cursului de 
calificare/absolvire; 

 Deschiderea echipei de implementare și operativitatea în rezolvarea potențialelor 
situații neprevăzute; 

 Profesionalismul formatorilor în organizarea modulelor de formare teoretice și 
practice; 

 Posibilitatea aplicării pe site-ul proiectului, www.formaregratuita.ro, a CV-urilor în 
vederea angajării. 

 
 
Dintre principalele avantaje ale acestui proiect amintim: 

 Oferirea de subvenții pentru persoanele care finalizează cursurile de formare 
profesională și sunt certificate; 
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 Oferirea de diplome de calificare/absolvire recunoscute de Autoritatea Națională 
pentru Calificări; 

 Expertiza de peste 10 ani în domeniul consilierii profesionale deținută de partenerul 
în proiect; 

 Calitatea programelor de formare profesională este garantată atât prin monitorizarea 
acestora de către echipa de implementare, cât și pregătirea de specialitate a 
formatorilor selectați; 

 Existența unor parteneriate sustenabile cu companii de renume în vederea facilitării 
accesului pe piața muncii. 

 

Rezumatul proiectului: 
 
Rezumat în cifre 
La finalul celor nouă luni de proiect, rezultatele principale ale proiectului atinse se prezintă 
astfel: 

 288 persoane potențial eligibile informate cu privire la proiect; 

 258 persoane selectate pe proiect; 

 235 persoane au beneficiat de consiliere/orientare - acces pe piaţa muncii; 

 87 persoane au participat la sesiuni de coaching; 

 60 persoane au participat la coaching socio-profesional; 

 4 programe de formare profesională derulate; 

 2 programe de formare profesională în derulare; 

 168 participanți la programele de formare profesională organizate; 

 26 persoane au obținut certificate de calificare; 

 82 persoane au obținut certificate de absolvire; 

 1 curs Operator introducere, validare și prelucrare date autorizat; 

 4 protocoale de colaborare încheiate; 

 16 contracte de achiziție încheiate; 

 1 conferință de presă de lansare a proiectului organizată; 

 35 de participanți la conferința de presă de lansare a proiectului; 

 22 apariții cu referire la proiect în media online; 

 1 Plan de informare și publicitate și concept de campanie realizat; 

 1 seminar de informare organizat; 

 1 site al proiectului realizat, www.formaregratuita.ro; 

 4 cereri de rambursare a cheltuielilor depuse; 

 3 cereri de rambursare a cheltuielilor aprobate; 

 3 cereri de plată a cheltuielilor depuse și aprobate; 

 7 rapoarte tehnico-financiare realizate; 

 4 notificări la contractul de finanțare depuse și aprobate; 

 4 acte adiționale la contractul de finanțare depuse și aprobate; 

 18 întâlniri de lucru organizate; 

 4 Metodologii de lucru activități. 
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Identificarea și recrutarea grupului țintă 
 
Înscrierea pe proiect s-a realizat ca urmare a sesiunilor de informare organizate, 
protocoalelor de colaborare încheiate cu diferite entități locale, anunțuri în mass-media, 
distribuire pliante de promovare a proiectului. 
În tabelul următor este detaliată situația înscrierilor pe proiect, pe luni de activitate: 
 

Perioade Mai – Iunie 
2014 

Iulie – August 
2014 

Septembrie – 
Octombrie 2014 

Noiembrie – 
Decembrie 2014 

Total persoane 
înregistrate pe 
proiect 

44 65 101 48 

TOTAL 258 

 

 
 

Încadrare grup țintă 
Mai - Iunie 

2014 
Iulie - August 

2014 

Septembrie - 
Octombrie 

2014 

Noiembrie - 
Decembrie 

2014 

Persoane inactive 13 3 11 3 

Persoane în căutarea unui 
loc de muncă 4 14 15 0 

Șomeri 1 10 14 26 

Șomeri de lungă durată  15 23 24 14 

Șomeri peste 45 ani 0 6 7 1 

Șomeri tineri 0 8 25 3 

Șomeri de lungă durată 
tineri 11 1 5 1 

Total beneficiari 44 65 101 48 
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 Rezultate asumate prin 
cererea de finanțare 

Rezultate atinse perioada 
Mai –  Decembrie 2014 

Persoane potențial eligibile 
abordate 

800 288 

Persoane înregistrate pe 
proiect 

500 258 

Dosare personalizate create 500 258 
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Participarea beneficiarilor la activități 
 

Prezentarea activităților 
principale 

Perioada de derulare Responsabil 

A1. Managementul proiectului Aprilie 2014 – 
Septembrie 2015 

Quanta Resurse Umane 
SRL 

A2. Informare, publicitate și 
diseminare rezultate proiect 

Aprilie 2014 – 
Septembrie 2015 

Quanta Resurse Umane 
SRL 

A3. Identificare grup țintă Mai 2014 – August 2015 Quanta Resurse Umane 
SRL 

A4. Realizare informare și 
consiliere profesională 

Mai 2014 – Iunie 2015 Asociația Serviciul Apel 

A5. Realizare coaching socio-
profesional 

Iulie 2014 – Septembrie 
2015 

Asociația Serviciul Apel 

A6. Furnizare programe de 
formare profesională 

Aprilie 2014 – 
Septembrie 2015 

Quanta Resurse Umane 
SRL 

A7. Medierea și plasarea la 
locul de muncă 

Ianuarie 2015 – 
Septembrie 2015 

Quanta Resurse Umane 
SRL 

 
Informare și consiliere profesională 
Beneficiarii înregistrați pe proiect au fost referiți către programele oferite în cadrul 
proiectului. 
Prima etapă a fost participarea la servicii de informare și consiliere profesională – perioada 
mai – decembrie 2014. 
În baza unei metodologii, adaptată proiectului și grupului țintă implicat în proiect, s-au 

organizat cu beneficiarii următoarele sesiuni de informare și consiliere profesională: 

 Organizarea a câte două sesiuni de grup de informare și consiliere profesională, 

pentru un număr total de 235 persoane; 

 Organizarea de ședințe individuale de informare și consiliere profesională, pentru un 

număr total de 16 persoane. 

mailto:bucuresti@quanta.com
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Repartizarea servicilor oferite pe luni de activitate: 

Denumire activitate 
Mai - Iunie 

2014 
Iulie - August 

2014 

Septembrie – 
Octombrie  

2014 

Noiembrie – 
Decembrie 

2014 

Participanți sesiuni de 
grup de informare și 
consiliere profesională  

31 68 85 51 

Participanți sesiuni 
individuale de 
informare și consiliere 
profesională 

1 9 6 0 

 

 
 

 Rezultate asumate prin 
cererea de finanțare 

Rezultate atinse perioada 
Mai –  Decembrie 2014 

Persoane informate cu 
privire la piața muncii 

500 235 

Persoane consiliate 
profesional 

500 235 

Dosare personale 
completate 

500 235 

 
Servicii de coaching 

Din grupul țintă înregistrat au fost selectate persoanele predisupuse riscului de excluziune 

în vederea participării la sesiuni de coaching și focus-grupuri. Au fost organizate sesiuni de 

coaching de grup și individuale – perioada iulie – decembrie 2014.  

În baza unei metodologii de coaching adaptată grupului țintă al proiectului, s-au organizat 

cu beneficiarii următoarele sesiuni: 

 sesiuni de grup de coaching pentru un număr total de 87 persoane; 

 sesiuni de coaching individual pentru un număr total de 10 persoane. 
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Repartizarea servicilor oferite pe luni de activitate: 

Denumire activitate Septembrie – Octombrie 
2014 

Noiembrie – Decembrie 
2014 

Participanți sesiuni de coaching 
de grup  

54 33 

Participanți sesiuni de coaching 
individual  

3 7 

 

 
 

 Rezultate asumate prin 
cererea de finanțare 

Rezultate atinse perioada 
Iulie –  Decembrie 2014 

Persoane selectate și 
îndrumate în vederea 
dezvoltării potențialului 

200 87 

Dosare personale 
actualizate  

200 87 

Focus grupuri organizate 10 10 

 

Servicii de coaching socio-profesional  

Au fost asistate persoanele pe parcursul formării în scopul creșterii șanselor și a interesului 

pentru integrare – perioada noiembrie – decembrie 2014. 

În baza unei metodologii de coaching socio-profesional adaptată grupului țintă al 

proiectului, au fost organizate: 

 Întâlniri individuale de coaching socio-profesional pentru un număr total de 60 de 

persoane; 

 Sesiuni de grup de coaching socio-profesional pentru un număr total de 18 

persoane; 

 Vizite de monitorizare la cursurile de formare profesională derulate – 2 vizite. 
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Repartizarea servicilor oferite pe luni de activitate: 

Denumire activitate Noiembrie – Decembrie 
2014 

Participanți întâlniri individuale de coaching socio-
profesional 

60 

Participanți sesiuni de grup de coaching socio-
profesional 

18 

Vizite de monitorizare 2 

 
Furnizare programe de formare profesională 
 
Serviciile de formare profesională oferite în cadrul proiectului au inclus următoarele etape: 
planificarea formării și a conținutului tuturor materialelor didactice necesare; susținerea 
programelor de formare profesională; evaluarea competențelor cursanților pe durata 
derulării programului de formare, dar și la final, pentru stabilirea competențelor dobândite 
de către aceștia; organizarea examenelor de certificare a participanților la cursurile 
autorizate ANC; eliberarea documentelor de final (certificate de calificare ANC și anexe cu 
detalierea competențelor profesionale dobândite) pentru cursanții care au finalizat cursurile 
de calificare. 
 
A fost autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări cursul Operator introducere, 
validare și prelucrare date, autorizație cu nr. 40/2296/25.04.2014. 
 
În perioada mai – decembrie 2014 au fost organizate următoarele cursuri: 

 Cursuri de calificare 
- Lucrător în comerț Grupa 1 (Furnizor curs SC Bioanalisys SRL) 
- Manichiurist-Pedichiurist Grupa 1 (Furnizor curs Fundaţia Centrul de Afaceri şi 

Meserii Eurotraining)  
 

Programe de formare 
profesională organizate 

Perioada de 
derulare 

Examen Persoane 
participante 

Persoane 
certificate 

Observații 

Lucrător în comerț 
Grupa 1 

03.11.2014 – 
18.01.2015 

- 28 - Curs în 
derulare 

Manichiurist-
Pedichiurist Grupa 1 

11.09.2014 - 
20.11.2014 

20.11.2014 28 26  

 

 Cursuri de absolvire – Furnizor cursuri Quanta Resurse Umane SRL 
- Compentențe de comunicare în limba engleză – nivel începător Grupa 1 
- Operator vânzări prin telefon Grupa 1 
- Operator introducere, validare și prelucrare date Grupa 1 
- Operator introducere, validare și prelucrare date Grupa 2    

        

Programe de formare 
profesională organizate 

Perioada de 
derulare 

Examen Persoane 
participante 

Persoane 
certificate 

Observații 

Compentențe de 
comunicare în limba 

18.07.2014 – 
31.07.2014 

01.08.2014 28 28  
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engleză – nivel 
începător 
Grupa 1 

Operator vânzări prin 
telefon Grupa 1 
   

01.10.2014 – 
14.10.2014 

15.10.2014 28 27  

Operator introducere, 
validare și prelucrare 
date Grupa 1 

20.10.2014 – 
06.11.2014 

6.11.2014 28 27  

Operator introducere, 
validare și prelucrare 
date Grupa 2 

 - 28 - Curs în 
derulare 
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Programe de formare 
profesională organizate 

Rezultate asumate prin 
cererea de finanțare 

Rezultate atinse perioada 
Iulie –  Decembrie 2014 

Lucrător în comerț  200 
participanți 

170 certificați 28 
participanți 

- 

Manichiurist-Pedichiurist  50 
participanți 

43 certificați 28 
participanți 

26 certificați 

Compentențe de comunicare 
în limba engleză - nivel 
începător 

75 
participanți 

64 certificați 28 
participanți 

28 certificați 

Operator vânzări prin telefon    55 
participanți 

47 certificați 28 
participanți 

27 certificați 

Operator introducere, 
validare și prelucrare date  

75 
participanți 

64 certificați 56 
participanți 

27 certificați 

Total 455 
participanți 

388 certificați 168 
participanți 

108 certificați 

 
Informare și publicitate proiect 
 
Activitatea de informare și publicitate are caracter continuu, desfăşurându-se pe întreaga 
perioadă de implementare a proiectului și având ca principal scop asigurarea vizibilităţii 
proiectului, promovarea şi diseminarea activităţilor şi a rezultatelor obţinute. 
Măsuri intreprinse:  

 Realizarea unui site al proiectului www.formaregratuita.ro 

 Postare anunțuri online pe site-uri precum: www olx.ro (19 anunțuri active),  
www.publi24.ro (7 anunțuri active), www.tocmai.ro, www.anunturigratuite.ro,  
www.anunturgent.ro, Google+, linkedin.com, www.e-jobs.ro și www.bestjobs.ro; 

 Încheiere protocoale de colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de  
Muncă Timiș, Direcția de Asistență Socială – Comunitară, Asociatia - AEC Isus Speranța 
României și Fundatia Estera. 

 Distribuire materiale promovare proiect în 17 zone din Timișoara și 8 localități  
învecinate; 

 Participare evenimente organizate de colaboratori: Bursa locurilor de muncă  
Timișoara, evenimentul „De la dizabilitate la abilitate – proiect de incluziune activă pe piaţa 
muncii a persoanelor cu dizabilităţi” și promovare proiect; 

 Crearea unei pagini facebook a proiectului – Cursuri Calificare Timiș. 
Prin intermediul paginii de facebook am centralizat câteva feed-back-uri pozitive și mai 
puțin pozitive ale participanților la cursuri. 

- Cursul Operator vânzări prin telefon  
Feed-back participanți: 
"Formatorii au fost extraordinari. Am învățat că, indiferent de lucrurile negative care ni se 
întâmplă, valoarea noastră rămâne aceiași!" 
"Este un curs care ne va fi util în viața de zi cu zi!" 
"M-am descurcat bine și nu m-au chemat la interviu! Vârsta să fie cauza?Sunt în depresie!!" 
 

- Cursul Manichiurist-Pedichiurist 
Feed-back participanți: 

mailto:bucuresti@quanta.com
mailto:timisoara@quanta.com
http://www.quanta.com/
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"Este minunat, am învățat o mulțime de lucruri grozave! Aștept cu nerăbdare să le pun în 
practică!" 
"După acest curs, doresc să urmez unul de Stilist/Protezist și să ma apuc de treabă!" 
 

- Cursul Operator introducere, validare și prelucrare date 
Feed-back participanți: 
"Mulțumim, a fost grozav, timpul a trecut prea repede, am învățat o mulțime de lucruri utile!" 
"Mulțumesc întregii echipe de formare! Ați fost aproape de noi, o atitudine caldă și 
înțelegătoare.., mai vrem să facem cursuri la Quanta! 
"Formatorul este grozav, din respect pentru el învățăm!" 
"Sala este foarte mică!" 
 

 Organizarea unei conferințe de presă de lansare a proiectului cu participarea a 35 de  
persoane; 

 Realizarea și tipărirea materialelor de promovare a proiectului: pliante, afișe, broșuri,  
mape personalizate, roll-up, pix-uri personalizate; 

 Realizarea planului de informare și publicitate și a conceptului de campanie; 

 Organizarea unui seminar de informare pe proiect; 

 Realizarea unui spot radio. 
 
Toate acţiunile de informare și publicitate s-au realizat în conformitate cu instrucţiunile 
Autorităţii de Management, precum şi ale Organismului Intermediar, respectându-se 
indicaţiile şi prevederile Manualului de Identitate Vizuală. A fost asigurată vizibilitatea 
adecvată, transparenţa şi promovarea proiectului și a fost asigurată informarea opiniei 
publice privind asistenţa financiară nerambursabilă. 
 
Managementul proiectului 
 
Funcţia de management este un mijloc prin care toţi partenerii, membrii echipei de proiect 
dobândesc o imagine comună asupra organizării proiectului, iar obiectivele acestuia devin 
mult mai clare. Deoarece activitatea s-a desfăşurat în strânsă colaborare între 2 entităţi 
(partenerii proiectului) s-a pus mare accent pe promovarea parteneriatului eficient şi munca 
în reţea. 
 
Proiectul este implementat în parteneriat, între S.C. Quanta Resurse Umane S.R.L. în 
calitate de Solicitant și Asociația Serviciul Apel în calitate de Partener național 1. 
 
Liderul de parteneriat, S.C. Quanta Resurse Umane S.R.L. (www.quanta.com), reprezintă 
un grup internațional care își desfășoară activitatea în domeniul Resurselor Umane, având 
sediul central în Milano, Italia. Quanta este prezentă în 5 ţări: Italia, Statele Unite ale 
Americi, Elveția, România şi Brazilia. 
Quanta Resurse Umane România este una dintre primele firme de resurse umane de pe 
piaţa românească, deţinând un rol important pe piaţa furnizorilor de profil. 

Începând cu anul 2005 Quanta România este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca Agent de Muncă Temporară şi, ca un 
răspuns la solicitările clienţilor, în acelaşi an a fost înfiinţată şi o sucursală a Companiei la 
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Timişoara. De mult timp Quanta este recunoscută ca un jucător capabil să înțeleagă și să 
facă față cu profesionalism nevoilor clienților, să dezvolte relații puternice cu aceștia, dar și 
cu aplicanții, instituțiile, centrele de instruire și sindicatele. Valorificarea competențelor și 
recunoașterea importanței folosirii tehnologiilor adecvate sunt pentru Quanta elemente de 
bază pentru dezvoltarea unei game largi de servicii de resurse umane. 

Partenerul național 1, Asociația Serviciul APEL (www.apelngo.ro), este o organizație 
neguvernamentală care acționează în domeniul integrării profesionale a persoanelor 
marginalizate pe piața muncii, cu experiență de peste 10 ani în acest domeniu, 
desfășurându-și activitatea în București și Timișoara. 
 
Programele APEL se adresează preponderent persoanelor aflate în situații de 
marginalizare și excludere socială. Începând cu anul 2008, APEL a început o nouă etapă în 
dezvoltarea competențelor și a ariei de activități ce vizează integrarea resortisanților unor 
țări terțe (RTT) în societatea românească, prin furnizarea de servicii de consiliere și 
informare în domeniile ce țin de buna funcționare a societății. 
 
Activitățile de management au acoperit toate domeniile manageriale: managementul 
resurselor umane, al resurselor financiare, managementul comunicării, coordonarea 
activităților directe, asigurarea informării și publicității. O atenție specială s-a acordat 
managementului grupului țintă, pentru a asigura o foarte bună participare a acestora la 
activitățile planificate, un grad înalt de satisfacție profesională și realizarea indicatorilor 
stabiliți.  
Managementul proiectului a avut drept reper indicatorii stabiliți pentru obiectivele și 
rezultatele proiectului. 

 Au fost angajați experți cu roluri cheie în proiect; 

 Au fost realizate proceduri de lucru pe activități; 

 S-au derulat întâlniri de lucru lunare cu echipa de implementare a proiectului; 

 Coordonarea și monitorizarea activităților; 

 Realizarea raportărilor tehnico-financiare; 

 Analiza unor aspecte specifice și propuneri de măsuri de eficientizare a procesului 
de implementare a proiectului, care s-au materializat prin depunerea a 4 notificări și 
4 acte adiționale la contractul de finanțare; 

 Realizarea rapoartelor de audit; 

 Achiziționarea produselor și serviciilor planificate în planul de achiziții, precum și 
recepționarea produselor și serviciilor. 
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Proiectul în imagini 
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Viitorul proiectului 
 
În perioada următoare intenționăm să intensificăm măsurile de promovare a proiectului prin 
organizarea seminariilor de informare pe o rază mai mare a Județului Timiș, difuzarea 
spotului radio și promovarea website-ul proiectului. Dorim ca site-ul proiectului să devină o 
platformă on-line prin care persoanele fără un loc de muncă, șomerii să poată aplica pentru 
participarea la programe de formare profesională și locuri de muncă. 
 
Probleme identificate în înregistrarea grupului țintă: 

 Lipsa interesului pentru participarea la programe de formare a persoanelor potențial 
eligibile; 

 Oferta mare de programe de formare profesională gratuite pe piața locală; 

 Neacceptarea orarului de formare propus. 
 
Prin intermediul întâlnirilor de consiliere și coaching dorim să sporim motivația beneficiarilor 
față de programele oferite prin proiect, iar prin demararea activității de mediere și plasare 
pe piața muncii să contribuim la creșterea ratei de ocupare în Județul Timiș. 
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