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Se aprobă, 

Manager de proiect 

 

Raport privind selectarea grupului ținta pentru desfășurarea cursurilor de 

formare profesională în cadrul Proiectul Măsuri Integrate în Domeniul 

Turismului 

 

   

  Conform datelor statistice prezentate si furnizate de Agenția Județeana pentru Ocuparea 

Forței de Munca in Județul in luna Iunie anului 2011 , se situa pe locul al șaptelea loc, pe plan 

National cu o rata a șomajului de 7,2%, in clasamentul Județelor ordonate descrescător. Județele 

cu cele mai mari valori ale ratei șomajului fiind: Vaslui (9,5%),Teleorman si Mehedinți (8,8%), 

Dolj (8,3%), Covasna (8,0%) Buzău (7,9%). 

  Dintre orașele din județ cu cele mai mari valori ale ratei șomajului se remarca: Blaj (9,4%), 

Ocna Mureș (8,5%), Zlatna (7,0%), Câmpeni (6,3%), Baia de Arieș (4,9%), orașul Cugir deținând 

cea mai mica pondere (2,0%). Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii mai in Alba a fost de 

13.205 persoane (reprezentând 2,9% din șomerii înregistrați pe total pe tara), mai puțin cu 933 

persoane (-6,6%) fata de luna anterioara si cu 7.348 persoane mai puțin (-35,8%) comparativ cu 

luna mai 2010. Femeile reprezentau la aceasta data 44,6% din numărul total al șomerilor. 

Structura după nivelul de instruire arata ca 77,3% din șomerii înregistrați sunt absolvenți ai 

învăţământului primar, gimnazial si profesional, 18% sunt persoane cu studii liceale si postliceale 

si 4,7% persoane cu studii superioare. 

  Numărul șomerilor neindemnizaţi a fost de 6.886 persoane, mai mic cu 172 persoane (-

2,4%) fata de luna anterioara si cu 794 persoane (+ 13%) mai mare decât in luna mai 2010. 

Numărul șomerilor aflați in plata a fost de 6.319 persoane (47,9% din numărul total al șomerilor), 

mai mic cu 761 persoane (-10,7%) decât in luna aprilie 2011 si cu 8.142 persoane mai mic (-
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56,3%) decât in luna mai 2010. 

  Rata șomajului (determinata prin raportarea numărului șomerilor la populația activa civila 

la 1.01.2010) a fost in luna mai de 7,2% ( fata de 7,7% in luna aprilie 2011 si 11,2% in luna mai 

2010). In rândul femeilor, rata șomajului a fost de 6,6% in luna mai 2011 (fata de 6,9% in luna 

aprilie 2011 si 10,0% in luna mai 2010), iar in rândul bărbaţilor de 7,9% in luna mai 2011 (fata de 

8,5% in luna aprilie 2011 si 12,4% in luna mai 2010). Cel mai mare număr de șomeri înregistrat in 

luna aprilie 2011 la Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca Alba a fost in orașele: Blaj 

(1.275 persoane), Alba Iulia (1.146 persoane), Ocna Mureș (809 persoane), Sebeș (682 persoane), 

Aiud (520 persoane), Cugir (364 persoane).  

 

  Proiectul Masuri integrate in Domeniu Turismului isi propune sa creasca semnificativ 

numarul de participanti la formare profesionala, inclusiv a numarului de ore de pregatire 

profesionala furnizate si prin aceasta asigura si premisele unei functionari mult mai eficiente a 

serviciilor de turism. Proiectul are si componenta de proprietate intelectuala (aplicatia 

informatica), care va asigura sustenabilitatea proiectului dupa finalizarea finantarii.  

Proiectul isi propune sa initieze si sa implementeze o serie de activitati (de formare 

profesionala in meseria de receptioner, ghid turistic, agent de turism, lucrator pensiune turistica) a 

persoanelor din judetul Alba cu scopul de a reintegra pe piata muncii a unui numar de 200 

persoane. Serviciile din sectorul turistic sunt deficitare, în condiţiile în care comparativ cu ţările 

europene sunt sub limita. Toate aceste aspecte relevă disfuncţii majore la nivelul procesului de 

planificare şi formare profesionala a persoanelor din grupul tinta ales, aspecte ce ţin de mai multe 

instituţii care nu au politici coordonate coerente în domeniu. Activitatile propuse in proiect vin in 

intampinarea problemelor privind necesitatile si constrangerile identificate pe plan local, oferind 

posibilitatea persoanelor apartinand grupurilor tinta de a se forma profesional si de a se reintegra 

pe piata muncii.  

Proiectul este relevant pentru grupurile tinta, deoarece porneste de la nevoile locale oferind o 

alternativa de rezolvare a acestora, formarea profesionala organizandu-se pentru cele mai solicitate 

calificari si ocupatii si pentru care exista un deficit de forta de munca pe piata locala in domeniul 



ş 

 
 
"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  

Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare 

Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea  măsurilor active de ocupare 

Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI  

Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  
Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com                              

 

P
a

g
in

ă
3

 

turismului. Pentru a facilita participarea grupului tinta la activitatile derulate prin proiect acestia 

vor beneficia de subventii pe durata programului de formare. Prin derularea activitatilor de 

consultanta si consiliere privind cariera prin care se vor furniza informatii privind oferta 

educationala, piata muncii si evolutia ocupatiilor, activitati de consiliere privind dezvoltarea si 

valorificarea abilitatilor personale pentru prezentarea intr-o lumina favorabila a propriilor calitati, 

a deprinderilor de depistare a locurilor de munca, se urmareste preintampinarea problemelor 

descrise anterior cu care se confrunta grupul tinta.  

Proiectul contribuie la cresterea nivelului de constientizare, a nevoii de pregatire profesionala 

continua, adaptabila la nevoile mediului de afaceri si obtinerea de certificari corespunzatoare. 

Activitatile din proiect sunt relevante grupului tinta pentru ca sunt de actualitate, cu impact pozitiv 

asupra imbunatatirii nivelului de trai al beneficiarilor, crescand puterea economica si financiara a 

famililor acestora si pe ansamblu a societatii; consilierea, asistenta in cautarea unui loc de munca, 

instruirea, contribuie la formarea de noi abilitati si la stimularea acestora; cursurile de formare 

profesionala ce urmeaza a fi derulate se bazeaza pe sondajele efectuate pe piata, solicitate atat de 

viitorii participanti cat si de angajatorii locali; certificatul de atestare a competentelor extinde aria 

posibilitatilor de ocupare a unui loc de munca si va determina recunoasterea nevoii de formare 

profesionala ca si garantie a reusitei.  

Deficitul de forta de munca se inregistreaza in domeniile comert, comunicatii, constructii, 

sectorul transport, dezpozitare, turism in hoteluri, pensiuni, agentii de turism. Serviciile integrate 

de formare propuse prin proiect raspund acestei probleme, promovand formare pe segmente de 

piata unde exista cerere de forta de munca.  

Resursele si continutul create in cadrul acestui proiect vin sa completeze un segment care nu 

este acoperit de oferta educationala traditionala, punand la dispozitia grupurilor tinta cunostinte 

care sa sprijine competitivitatea lor durabila si sa compenseze acolo unele aceste lipsesc de pe 

piata, aducand disponibilitate la schimbare si mobilitate profesionala. Intregul proiect este 

construit sa sprijine formarea si suportul pe toata durata vietii, si nu presupune nici un element de 

segregare pe nici un segment, asigurand astfel egalitatea de sanse tuturor beneficiarilor implicati. 

Proiectul presupune o abordare inovatoare atat in continut prin servicii integrate de sustinere a 
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integrarii pe piata muncii, cat si unelte electronice ce sustin atat formarea profesionala si evaluarea 

personala, cat si analize si evaluari de idei, proiecte, afaceri.e Statistica).  

Grupul tinta este format din: 5 persoane inactive, 100 persoane in cautarea unui loc de munca; 

95 someri, someri tineri, someri peste 45 ani, someri de lunga durata tineri si adulti: 

 

Populația urbană a județului Alba la 1 iulie 2007 

Localitatea  Număr locuitori 1 iulie 2007 

Total județ 376086 

Populație urbană 219130 

Alba Iulia* 66842 

Aiud * 26367 

Blaj* 20910 

Sebeș*  29225 

Abrud 5865 

Baia de Arieș 4490 

Câmpeni  7903 

Cugir  26561 

Ocna Mureș  15268 

Teiuș  7364 

Zlatna  8335 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Alba 

*- municipii 
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Astfel se vor organiza grupe de cursuri in următoarele centre: 

 

Centru Curs Nr. Someri 

Alba Iulia Ghid in turism 28 

Alba Iulia Agent in turism 28 

Zlatna Receptioner 28 

Abrud Agent in turism 28 

Aiud Ghid in turism 28 

Campeni Receptioner 28 

Campeni Lucrator in pensiune 28 

Cugir Lucrator in pensiune 28 

 

 

Repartizarea Grupului Ţintă in funcţie de categoria de şomeri: 

CATEGORIE NUMAR 

Someri  de lunga durata-barbati 25 

Someri  de lunga durata- femei 25 

Someri tineri de lunga durata 30 

Someri de lunga durata intre 24-45 20 

Someri care si-au gasit un loc de munca in termen de 6 luni 60 

Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire - acces pe 

piaţa muncii 30 

Someri femei 100 

Someri barbati 100 

Someri tineri de scurta durata sau in cautarea unui loc de munca 40 

Total someri 95 
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Repartizarea categoriei Femei - somere in functie de vârsta  

 

Femei 16-24 ani 

24-

45ani 45 ani 

Someri de lunga durata- 25 15 10   

Someri de scurta durata- 20 5 15   

 

 

Repartizarea categoriei Bărbaţi- someri in funcţie de vârstă:  

 

Barbati 16-24 ani 

24-45 

ani 

peste 45 

ani 

Someri de lunga durata-25 15 10   

Someri de scurta durata-25 5 15 5 

 

 

Repartizarea categoriei Femei(in căutarea unui loc de muncă) în funcţie de vârstă: 

 

Femei 16-24 24-45 peste 45 

In cautarea unui loc de munca-50 20 15 15 

 

Repartizarea categoriei Barbati (in căutarea unui loc de muncă) în funcţie de vârstă: 

 

Total pers in cautarea unui loc de munca 100 

Persoane inactive  5 

Someri peste 45 ani 5 

Someri de scurta durata tineri 40 
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Barbati 16-24 24-45 peste 45 

In cautarea unui loc de munca-50 20 15 15 

 

 

 

 

 

Intocmit 

Enache Anda  

Responsabil Promovare si Comunicare 


