
 
Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 
Axa prioritară: 6 
Domeniul major de intervenţie: 6.2 
Numărul de identificare al contractului: POS DRU/115/6.2/G/123623 
Titlul proiectului: „Centrul de Management al carierei pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara” 

 

TITLUL PROIECTULUI: 

Centrul de Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilitati din judetul Hunedoara 

 

BENEFICIAR: 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara 

 

PARTENERI: 

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC 

 

BUGETUL PROIECTULUI: 

2039536 RON 

 

DATA DEMARARII PROIECTULUI: 

01.03.2013 

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 

15 luni (01.03.2013 – 31.05.2014) 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: 

Facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara prin 

infiintarea unui Centru de Management al Carierei. Efectul pozitiv pe termen lung al proiectul va 

consta in consolidarea capacitatii de angajare si integrare socio-profesionala a membrilor grupului 

tinta pe o piata a muncii competitive si imbunatatirea calitatii vietii acestora. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

Obiectiv specific 1: Crearea premiselor necesare implementarii proiectului prin realizarea structurii 

de implementare a proiectului, efectuarea de analize privind nevoile specifice ale grupurilor tinta 

din cadrul proiectului si infiintarea Centrului de Management al Carierei pentru persoanele cu 

dizabilitati din judetul Hunedoara.  
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Obiectivului specific 2: Cresterea calitatii serviciilor de facilitare a insertiei pe piata muncii a 

persoanelor cu dizabilitati prin consolidarea capacitatilor, competentelor si cunostintelor 

personalului din cadrul sistemului de protectie de stat din judetul Hunedoara.  

Obiectivul specific 3: Cresterea capacitatii profesionale a persoanelor cu dizabilitati din judetul 

Hunedoara prin oferirea de programe de calificare/recalificare. 

Obiectiv specific 4: Cresterea constientizarii potentialilor angajatori cu privire la discriminarile pe 

piata muncii a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Proiectul se adreseaza persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara, neocupate si care sunt 

interesate de participarea la programe de formare profesionala. Proiectul are ca scop dezvoltarea 

socio - profesionale si cresterea gradului de ocupare pentru grupul tinta si se incadreaza in directia 

de actiune a Domeniului Major de Interventie 6.2. -”Imbunatatirea accesului si a participarii 

grupurilor vulnerabile pe piata muncii”. 

 

Proiectul isi propune sa dezvolte servicii care sa faciliteze insertia pe piata muncii pentru persoanele 

adulte cu dizabilitati; servicii specializate si centrate pe facilitarea dezvoltarii competentelor 

profesionale, de evaluare proprie a capacitatilor si cunostintelor care sa devina puncte tari pentru 

accesarea pietei muncii. Persoanele cu dizabilitati incadrate in diverse categorii de handicap (fizic, 

somatic, auditiv, vizual, mintal, psihic, asociat, HIV/sida si boli rare), inscrise in grupul tinta al 

proiectului, vor beneficia in urma programelor de calificare/recalificare si a infiintatii si functionarii 

Centrului de Management al Carierei.  

 

In procesul de elaborare a proiectului s-a tinut cont de o serie de nevoi identificate la nivelul 

persoanelor cu dizabilitati, precum si de cerintele locale ale pietei muncii, fiind astfel propuse 

programe de formare profesionala in urmatoarele arii: constructii (profesii: electrician, lacatus, 

mecanic, strungar, sudor, tamplar, zidar, zugrav), comert si prestari servicii (profesii: vanzator, 

casier, gestionar, bucatar), sanatate (asistent medical, infirmier, medic), confectii – textile si 

pielarie, invatamant (educator, instructor educatie, profesor), economic (contabil, economist).  
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Proiectul s-a centrat pe infiintarea unui Centru de Management al Carierei ce s-a focusat pe 

elaborarea unui cadru de competente care ofera o definitie si o descriere consistenta a abilitatilor de 

management al carierei pentru persoanele cu dizabilitati. Competentele majore din cadrul acestei 

abordari sunt grupate pe patru tematici: sinele, punctele tari, orizonturi si retele. De asemenea, prin 

campania de constientizare a potentialilor angajatori (in numar de 40) cu privire la discriminarea 

persoanelor cu dizabilitati, se va contribui la diminuarea prejudecatilor si a atitudinilor 

discriminatorii de pe piata muncii.  

 

Valoarea adaugata a proiectului consta in: 

 a) cresterea numarului de persoane din randul celor cu dizabilitati care beneficiaza de programe de 

calificare/reclarificare, 

 b) cresterea numarului de persoane din cadrul sistemului de protectie de stat care beneficiaza de 

instruire in domeniul managementului carierei,  

c) introducerea de abordari si activitati inovatoare prin intermediul elaborarii unui cadru de 

management al cariei destinat persoanelor cu dizabilitati institutionalizate,  

d) cresterea relevantei calificarii persoanelor cu dizabilitati institutionalizate fata de dinamica pietei 

muncii. 

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI: 

Obiectiv specific 1: Crearea premiselor necesare implementarii proiectului prin realizarea structurii 

de implementare a proiectului, efectuarea de analize privind nevoile specifice ale grupurilor tinta 

din cadrul proiectului si infiintarea Centrului de Management al Carierei pentru persoanele cu 

dizabilitati din judetul Hunedoara. A.1. Managementul proiectului (Luna 1 – Luna 12, Solicitant + 

Partener). A.1.1 Externalizarea serviciilor de managementul proiectului (Luna 1; Solicitant) A.1.2. 

Stabilirea si monitorizarea echipei de implementare (Luna 1 – Luna 12; Solicitant + Partener) A.1.3. 

Managementul resurselor proiectului, monitorizarea si raportarea implementarii (Luna 1 – Luna 12; 

Solicitant + Partener). A.1.4. Efectuarea achizitiilor publice (Luna 1 – Luna 12; Solicitant). A.1.5. 

Efectuarea auditului extern (Luna 1 – Luna 12; Solicitant + Partener). A.2. Realizarea a 3 analize 
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privind nevoile specifice ale grupurilor tinta (Luna 2 - Luna 4, Solicitant). A.2.1. Efectuarea 

analizei nevoilor de formare profesionala a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara (Luna 

2 - Luna 4; Solicitant) A.2.2. Efectuarea analizei serviciilor de facilitare a insertiei persoanelor cu 

dizabilitati pe piata muncii din cadrul sistemului de stat de asistenta sociala si protectia copilului din 

judetul Hunedoara (Luna 2 - Luna 4; Solicitant). A.2.3. Efectuarea analizei privind perceptia si 

atitudinea sociala a potentialilor angajatori din judetul Hunedoara (Luna 2 - Luna 4; Solicitant). 

A.3. Infiintarea si functionarea Centrului de Management al Carierei pentru persoanele cu 

dizabilitati din judetul Hunedoara (Luna 1 - Luna 12; Solicitant + Partener). A.3.1. 

Operationalizarea Centrului de Management al Carierei (reabilitare, dotare, premise legale, etc.) 

(Luna 1 – Luna 5; Solicitant). A.3.2. Elaborarea procedurilor de functionare si prestare a serviciilor 

specifice din cadrul Centrului de Management al Carierei (instrumente, proceduri, activitati, etc.) 

(Luna 5 – Luna 6; Solicitant + Partener). A.3.3. Angajarea personalului din Centrul de Management 

al Carierei (Luna 6 – Luna 7; Solicitant). A.3.4. Furnizarea serviciilor din cadrul Centrului de 

Management al Carierei (Luna 7 – Luna 12; Solicitant + Partener). Obiectivului specific 2: 

Cresterea calitatii serviciilor de facilitare a insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati prin 

consolidarea capacitatilor, competentelor si cunostintelor personalului din cadrul sistemului de 

asistenta sociala si protectia copilului din judetul Hunedoara. A.4. Implementarea programului de 

instruire a personalului din sistemul de stat de asistenta sociala si protectia copilului din judetul 

Hunedoara in domeniul managementul carierei (Luna 5 - Luna 7; Solicitant + Partener). A.4.1. 

Dezvoltarea manualului de instruire pe baza analizei efectuate in cadrul A.2.2. (Luna 5 - Luna 6; 

Solicitant + Partener). A.4.2. Instruirea personalului din cadrul sistemului de stat de asistenta 

sociala si protectia copilului din judetul Hunedoara (Luna 7; Solicitant + Partener). Obiectivul 

specific 3: Cresterea capacitatii profesionale a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara prin 

oferirea de programe de calificare/recalificare: A.5. Implementarea programului de 

calificare/recalificare a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara (Luna 4 - Luna 12; 

Solicitant). A.5.1. Gestionarea grupului tinta (selectie, inregistrarea grupului tinta, mentinere in 

proiect, monitorizarea participarii, evaluarea, etc.) (Luna 4 - Luna 12; Solicitant). A.5.2. Stabilirea 

cursurilor de calificare/recalificare pe baza analizei efectuate in cadrul A.2.1 si demararea 

procedurilor specifice de achizitie publica privind furnizarea serviciului de formare profesionala 
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(Luna 4 - Luna 6; Solicitant). A.5.3. Implementarea si monitorizarea programului de 

calificare/realificare a grupului tinta format din persoanele cu dizabilitati din judetul Hunedoara 

(Luna 7 – Luna 11; Solicitant). Obiectiv specific 4: Cresterea constientizarii potentialilor angajatori 

cu privire la discriminarile pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara. A.6. 

Implementarea campaniei de constientizare cu privire la discriminarea pe piata muncii a persoanelor 

cu dizabilitati (Luna 1 - Luna 12; Solicitant + Partener). A.6.1. Dezvoltarea si monitorizarea 

Planului de Campanie pe baza analizei efectuate in cadrul A.2.3. (Luna 1 - luna 12; Solicitant). 

A.6.2. Elaborarea si diseminarea de materiale informative (Luna 1 – Luna 12; Solicitant). A.6.3. 

Organizarea conferintei de lansare a proiectului (Luna 3; Solicitant + Partener). A.6.4. 

Operationalizarea si actualizarea web-site-ului al proiectului (Luna 3 – Luna 12; Solicitant). A.6.5. 

Elaborarea si diseminarea unui spot radio (Luna 4 – Luna 12; Solicitant). A.6.6. Organizarea a doua 

mese rotunde judetene cu participarea actorilor cheie in domeniu (potentiali angajatori, etc.) din 

judetul Hunedoara (Luna 7 – Luna 10; Solicitant). A.6.7. Organizarea conferintei de inchidere a 

proiectului (Luna 12; Solicitant + Partener). 

 

Activitatile proiectului in care a fost implicat ASSOC, in calitate de partener, sunt 

urmatoarele:  

A.1. Managementul proiectului.  

A.3.2. Elaborarea procedurilor de functionare si prestare a serviciilor specifice din cadrul Centrului 

de Management al Carierei (instrumente, proceduri, activitati, etc.).  

A.3.4. Furnizarea serviciilor din cadrul Centrului de Management al Carierei.  

A.4.1. Dezvoltarea manualului de instruire pe baza analizei efectuate in cadrul A.2.2. 

A.4.2. Instruirea personalului din cadrul sistemului de stat de asistenta sociala si protectia copilului 

din judetul Hunedoara. 

A.6.3. Organizarea conferintei de lansare a proiectului.  

A.6.6. Organizarea a doua mese rotunde judetene cu participarea actorilor cheie in domeniu 

(potentiali angajatori, etc.). 

A.6.7. Organizarea conferintei de inchidere a proiectului. 

 


