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"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!” 

Solicitant:

Parteneri:

Editor:

este o companie specializată în consultanţă, management şi 
implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene 
nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane - Fondul Social European 
(POSDRU–FSE)

este un serviciu public deconcentrat constituit la nivelul 
judeţului Dâmboviţa care asigură implementarea măsurilor 
de prevenire a şomajului, măsurilor de stimulare a ocupării 
forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor 
neîncadrate în muncă

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei 
de Munca Dâmboviţa (AJOFM Dâmboviţa)

S.C. Synthesis Management 
Consultants - SMC SRL

este o societate românească de Consultanţă în domeniul 
Resurselor Umane, Consultanţă în Management şi Executive 
Search – înfiinţată în anul 1997 şi  acreditată de Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) 

S.C. Actual Consulting SRL - Bucureşti

Obiectivul general al proiectului urmăreşte dezvoltarea 
resurselor umane prin crearea şi dezvoltarea abilităţilor şi a 
competenţelor antreprenoriale prin metode inovatoare - 
precum coaching, pentru asigurarea unei forţe de muncă 
având un nivel de calificare ridicat, competitivă şi dinamică, 
capabilă să se adapteze la cerinţele pieţii muncii, flexibilă şi 
incluzivă.

Obiective specifice
- Îmbunătăţirea gradului de informare şi conştientizare a 
resurselor umane (şomeri de lungă durată, persoane în 
căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri) asupra 
oportunităţilor existente pe piaţa muncii, în vederea creşterii 
ratei de ocupare. 
- Dezvoltarea culturii antreprenoriale şi creşterea numărului 
de persoane ce demarează afaceri sau activităţi 
independente în zona vizată de proiect pentru crearea de noi 
locuri de muncă şi obţinerea unei rate cât mai mari de ocupare.
- Crearea unui program/metodă inovatoare – coaching - de 
atragere şi menţinere a 200 de persoane pe piaţa muncii, în 
vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare.

Regiunea de implementare a proiectului:
Sud – Muntenia, judeţul Dâmboviţa
Regiunea “Sud – Muntenia” cuprinde judeţele: Argeş, 
Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, 
Teleorman.
Populaţie:  3.458.759 locuitori
Suprafaţă: 34.450 km²
Sursa: http://ro.wikipedia.org Regiunea de

implementare
Sud-Muntenia



Impactul proiectului Coaching – inovaţie în 
antreprenoriat
Proiectul ”Coaching – inovaţie în antreprenoriat” 
contribuie la realizarea obiectivului general al 
POSDRU prin faptul că aduce contribuţii la dezvoltarea 
capitalului uman reprezentat de participarea celor 300 
de persoane (şomeri tineri, persoane în căutarea unui 
loc de muncă, şomeri peste 45 de ani şi şomeri de 
lungă durată) la măsuri de informare şi conştientizare, 
din care 200 de persoane vor fi implicate în măsuri de 
consiliere şi orientare profesională şi măsuri de 
formare profesională, iar 10 persoane vor fi implicate în 
măsuri de mediere care să le ofere oportunităţi pentru 
participarea pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 
incluzivă. 

Proiectul contribuie la ameliorarea condiţiilor de viaţă 
ale cetăţenilor din regiunea Sud-Muntenia, la crearea 
unei societati incluzive şi coezive şi a unei reţele de 
parteneriate în scopul creşterii ocupării forţei de 
muncă.

 O informare corectă, consiliere şi motivare adecvată 
precum şi dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat 
constituie soluţia optimă pentru a răspunde 
necesităţilor acestora.

Cursurile de Antreprenoriat se vor finaliza cu diplome 
de absolvire CNFPA recunoscute de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Fiecare persoană din grupul ţintă va avea un plan 
individual de dezvoltare – Dosarul Antreprenorului -  
care va cuprinde: CV-ul, testul psihologic, inventarul de 
competenţe,  Planul de Acompaniament prin Coaching.

Perioada de implementare a proiectului:
noiembrie 2010 – octombrie 2012

 „Îndrăzneala   

este începutul 

acţiunii”

Democrit

Programe GRATUITE de formare, consiliere, coaching şi 
mediere pe piaţa muncii!

Eşti în căutarea unui loc de muncă? Vrei sa-ţi deschizi 
propria afacere? 

Vrei să afli tendinţele pieţii?

Ai nevoie de consiliere şi consultanţă?

Daca ai raspuns cu DA măcar la 2 din cele 3 întrebări, te 
aşteptăm alături de noi!

TE VOM AJUTA SĂ REUŞEŞTI!
Echipa noastră de experţi vă va ajuta prin intermediul 
programelor gratuite de orientare, formare, coaching şi 
consultanţă să vă deschideţi o afacere şi va oferi de 
servicii de  mediere şi consiliere privind încadrarea în 
muncă a  persoanelor interesate.

Îndrăzneşte şi alătură-te nouă!

Vino alături de noi pentru a face parte din grupul celor:
200 de persoane care vor fi consiliate în vederea 
orientării profesionale, dezvoltarea abilităţilor şi 
încrederii în sine;

200 de persoane care vor avea acces la cursurile 
gratuite de Antreprenoriat şi vor primi SUBVENŢII 
(sprijin financiar) pentru a putea urma activităţile 
cursurilor;

20 de persoane care vor beneficia de consultanţă 
financiară şi juridică pentru a-şi deschide propria 
afacere;

10 persoane care vor fi încadrate în muncă.

Grup ţintă
Grupul ţintă este format în total din 300 de persoane din 
regiunea Sud-Muntenia:

80 de persoane în căutarea unui loc de muncă;

140 de şomeri de lungă durată;

10 şomeri peste 45 de ani;

70 de şomeri tineri 16-24 ani;

50 de şomeri de lungă durată tineri.
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