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PARTENER IN CADRUL PROIECTULUI 

“DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE IN COMUNITATI RURALE” 

OBIECTIVE  ALE  CONSILIERII  SI 

ORIENTARII  PROFESIONALE  IN 

CADRUL  PROIECTULUI 



 

•          Suntem deosebit de onorati sa va prezentam cateva repere 

legate de firma  SC CARDINAL JOBS SRL, partenera in  cadrul 

proiectului, cu responsabilitati  definite atat in zona de suport pentru 

atingerea obiectivelor generale, cat mai ales in zona de competenta  

de specialitate, respectiv pachetul de activitati : 

 

   A 5 - FURNIZAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE 

PROFESIONALĂ SI PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALA A 

POPULATIEI DIN MEDIUL RURAL IN VEDEREA MOTIVARII 

ANGAJATILOR DE A PARTICIPA LA PROGRAMELE DE FORMARE 

PROFESIONALA. 

   



 

•          Pentru furnizarea acestor servicii, SC CARDINAL JOBS SRL vine cu o 

expertiza garantata de acreditarile, experienta si parteneriatele pe care le 

sustine. 

  Astfel,  incepand din toamna anului 2004, SC CARDINAL JOBS SRL 

este unul dintre principalii ofertanti regionali in domeniul consilierii si 

informarii, cu privire la piata muncii si tendintele acesteia, a persoanelor 

aflate in cautarea unui loc de munca.  

 

  Activitatile de baza ale companiei sunt descrise de Certificatul de 

Inregistrare,  avand ca activitate principala “ Activitati ale Agentiilor de 

Plasare a Fortei de Munca – 7810 “,  precum si de Certificatul de Acreditare 

emis de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca - Arges pentru a 

presta, in conditiile legii,  “Servicii de Informare, Consiliere si Mediere a 

Muncii pe Piata Interna”.  

 



   

•  In contextul cerintelor si oportunitatilor create de mediul economico-

social din Romania, firma si-a completat treptat o gama de servicii in 

domeniul managementului resurselor umane, al consultantei in vederea 

deschiderii de activitati independente, adresandu-se atat sectorului privat 

cat si sectorului public.   

 

•          In acest sens s-au demarat proiecte impreuna cu Agentii Judetene de 

Ocupare a Fortei de Munca si alte institutii sau organizatii, in  vederea 

imbunatatirii serviciilor oferite de acestea pe principalele  masuri active de 

ocupare. 

 

•         Intreaga activitatea este, dealtfel, certificata in domeniul calitatii si 

mediului (ISO 9001: 2000 si  ISO 14001: 2004). 
 

 



•             Acest parcurs al companiei a permis selectarea ei ca partener de 

implementare cu atributii in zona masurilor active de ocupare, in 

urmatoarele proiecte cofinantate din Fondul Social European, in baza 

contractelor de finantare POSDRU: 

 ID 58325 - „Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – 

PSCR”, proiect ce face obiectul manifestarii de astazi, 

 ID 36694 - “Resursa umana, investitie valoroasa in turismul rural 

romanesc!”  

 ID 53606 „RIES  - Reţeaua Incubatoarelor de Economie Socială – 

Abordare strategică a dezvoltării resurselor umane” 

 ID 54620 - ”Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru 

Turismul Rural din Romania!” 

 ID 58694 - “Start la Antreprenoriat! – reducerea somajului prin 

stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare 

de noi  locuri de munca” 

 



• Dorim sa subliniem, in acest moment, principalele activitati pe care le derulam in 

cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane in mediul rural – PSCR”, 

respectiv: 

– Sprijin in pregatirea celor 7 operatori de dezvoltare a resurselor umane din 

comunitatile incluse in proiect, respectiv comuna BREBU, judetul Prahova, 

comuna MANASTIREA, judetul Calarasi, comuna PRIBOIENI, judetul Arges, 

comuna ODOBESTI, judetul Dambovita, comuna CIULNITA, judetul 

Ialomita, comuna FLORESTI-STOIENESTI, judetul Giurgiu si comuna 

COSOAIA, judetul Teleorman; 

– Evaluarea potentialilor participanti la programele de formare in fiecare din 

comunitatile participante (abilitati practice, abilitati de relationare, lucru in 

echipa si rezolvarea problemelor); 

– Realizarea rapoartelor de evaluare ale potentialilor participanti la 

programele de formare; 

– Organizarea unui numar de 14 sesiuni de consiliere si orientare pentru un 

numar total de 294 persoane din cele 7 comunitati incluse in proiect. 
 

 

 



  In baza rapoartelor de evaluare a potentialilor participanti la programele de 

formare, impreuna cu operatorii locali organizam sesiunile de consiliere si orientare, 

in contextul acestora propunandu-ne urmatoarele obiective: 

1. Stabilirea intentiilor de dezvoltare profesionala si personala a fiecareia 

dintre persoanele consiliate; 
 



2. Identificarea obiectivelor de cariera propuse si stabilirea unui raport 

corect si eficient intre aceste obiective si oferta din cadrul proiectului; 

 



3. Dezvoltarea personala prin dobandirea de informatii privind tehnici de 

cautare a unui loc de munca si folosirea instrumentelor de lucru 

(scrisoare de intentie, C.V., pregatirea pentru prezentarea la interviu, 

insusirea informatiilor privind legislatia muncii, drepturi si obligatii); 



4.   Accesarea si valorificarea surselor oficiale de informatii privind oferte 

de formare profesionala continua a adultilor si oferte pe piata fortei de 

munca. 



       

•   Principalul obiectiv al sesiunilor de consiliere a persoanelor identificate si 
selectate din grupul tinta vulnerabil, respectiv someri si persoane aflate in 
cautarea unui loc de munca urmareste dezvoltarea competentelor si 
abilitatilor fiecarei persoane consiliate pentru a-si stabili, urmari si 
realiza directiile de dezvoltare profesionala si obiectivele de carierara 
intr-o maniera realista, aplicabila, in baza unui plan individual de 
actiune.  

•         In cadrul consilierii, beneficiarii serviciilor integrate sunt sustinuti si 
incurajati sa-si identifice si sa-si asume solutiile oportune, fie ca ele 
inseamna : 

  - identificarea unui loc de munca potrivit competentelor 
profesionale; 

   - reconversia profesionala adaptata la noile cerinte pe piata fortei 
de munca; 

  - identificarea unei oportunitati antreprenoriale. 

   



•         Pentru a avea instrumentele de lucru necesare, persoanele consiliate 

sunt acompaniate in procesul de dobandire a informatiilor relevante privind: 

  - accesarea surselor oficiale de informare privind locurile de 

munca vacante, corespunzator disponibilitatii fiecaruia privind 

mobilitatea, programul de lucru, salarizarea, etc.; 

 

  - realizarea unui cont propriu pentru acces la aceste informatii si 

monitorizarea ofertelor; 

 

  - realizarea unei scrisori de intentie, a unui curriculum vitae si 

insusirea unor reguli generale privind prezentarea la un  interviu; 

 

  - insusirea informatiilor strict necesare privind legislatia muncii, 

drepturile si obligatiile, atat ale angajatului, cat si ale angajatorului. 

 

 



•       Intregul parcurs al beneficiarilor serviciilor de consiliere este sustinut 

atat de expertii consilieri, care stabilesc legaturi directe (telefon, email, 

sesiuni de consiliere) cu persoanele beneficiare ale ofertelor din cadrul 

Proiectului pe toata perioada de implementare a activitatii, cat si de 

coordonatorii locali, cei care sunt direct implicati in viata comunitatii pe care 

o reprezinta si, totodata, cei mai interesati ca prin implementarea acestui 

proiect sa se aduca un plus de valoare in viata economico-sociala a 

comunei. 

 

•      In contextul celor precizate, suntem indreptatiti sa credem ca avand 

suportul si expertiza echipei de management si a reprezentantilor 

partenerului Belfast Healthy Cities si avand o colaborare deosebit de 

eficienta cu coordonatorii locali si cu partenerii nostri cu competente 

similare pe celelalte regiuni de implementare a proiectului, ne asiguram 

toate conditiile necesare indeplinirii atributiilor din proiect. 

 



•         In numele echipei de experti ai SC CARDINAL JOBS SRL si al 

managerului companiei, va multumesc pentru atentia acordata si raman la 

dispozitia  dumneavoastra  pentru  dezbateri si clarificari. 
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