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Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale (PSCR, ID 58325) este un 
proiect strategic, care se desfasoara in 19 comune din 3 Regiuni: Centru, Sud-

Muntenia si Sud-Est, pe parcursul a 3 ani  
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•Un proiect care promoveaza parteneriatul 
national si transnational, partenerii 
proiectului fiind (alaturi de cele 19 comune 
incluse in proiect ) urmatorii: 

 
•Belfast Healthy Cities  
•SC DAD EXPERTISE SRL  
•SC CARDINAL JOBS SRL  
•Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila  
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OBIECTIVUL PROIECTULUI:  
 
• Dezvoltarea sustenabila a resurselor umane din mediul rural, in regiunile 

Centru, Sud-Muntenia si Sud-Est, in vederea adaptarii la o piata a muncii 
dinamica, flexibila si inclusiva.  

 
OBIECTIVE SPECIFICE:  
 
1. Cresterea nivelului de informare a managerilor si angajatilor din mediul rural 

in ceea ce priveste sanatatea si securitatea la locul de munca;  
2. Imbunatatirea abilitatilor si competentelor managerilor si angajatilor din 

mediul rural in vederea asigurarii sustenabitatii pe termen lung a dezvoltarii 
resurselor umane in mediul rural; 

3. Integrarea promovarii sanatatii si a promovarii sanatatii la locul de munca cu 
consilierea profesionala si consilierea pentru dezvoltare personala a 
managerilor si angajatilor din mediul rural.  



 

 

PA1: 
CERCETAREA, 

IDENTIFICAREA 
SI EVALUAREA 

NEVOILOR 
SPECIFICE ALE 

POPULATIEI DIN 
MEDIUL RURAL  

IN CEEA CE 
PRIVESTE 

INTEGRAREA SI 
ADAPTAREA LA 
PIATA MUNCII 

PA2: 
CONSTITUIREA 

DE 
PARTENERIATE 
REGIONALE SI 

LOCALE IN 
VEDEREA 

DEZVOLTARII 
CAPACITATII 

SISTEMELOR DE 
SPRIJIN SI 

DEZVOLTARE A 
RESURSELOR 
UMANE DIN 

MEDIUL RURAL 

PA3: CAMPANIE 
DE 

CONSTIENTIZAR

E SI MOTIVARE 
PENTRU 

PERSOANELE 
DIN MEDIUL 

RURAL IN 
VEDEREA 

ASIGURARII 
PARTICIPARII 
ACESTORA LA 
ACTIVITATILE 
DE FORMARE 

PROFESIONALA 

PA 4: 
CAMPANIE DE 
INFORMARE A 

POPULATIEI DIN 
MEDIUL RURAL 

IN PRIVINTA 
ADOPTARII UNUI 
MOD DE VIATA 
SANATOS SI A 

CONSTIENTIZARI

I EFECTELOR  
NOCIVE ALE 

TUTUNULUI SI 
ALCOOLULUI  

PA 5 
FURNIZAREA 

SERVICIILOR DE 
CONSILIERE 

PROFESIONALA 
PENTRU 

POPULATIA DIN 
MEDIUL RURAL    

PA 6 FORMARE 
PROFESIONALA 

PENTRU 
MANAGERI DIN 
MEDIUL RURAL   

PA 7 FORMARE 
PROFESIONALA 

PENTRU 
ANGAJATII DIN 
MEDIUL RURAL  

PA.8 
DEZVOLTAREA 

UNUI 
PARTENERIAT 

TRANSNATIONA

L PENTRU 
SCHIMB SI 

INTEGRARE DE 
BUNE PRACTICI 

PRIVIND 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 

UMANE IN 
MEDIUL RURAL  



PA 1: IDENTIFICAREA SI EVALUAREA NEVOILOR SPECIFICE ALE 
POPULATIEI DIN MEDIUL RURAL IN CEEA CE PRIVESTE 

INTEGRAREA SI ADAPTAREA LA PIAŢA MUNCII 

 Identificarea si includerea in proiect a 19 comune; 
 Stabilirea metodologiei cercetarii: instrumente, plan de analiza si 

interpretare a rezultatelor; 
 Realizarea cercetarii propriu-zise: focus grupuri, interviuri cu persoane cheie 

(reprezentanti ai autoritatilor locale si angajatorilor) si sondajul in populatia 
generala a comunelor; 

 Analiza finala a datelor si realizarea Raportului privind nevoile reale ale 
populatiei din cele 19 comunitati rurale 



PA 2 si PA 8: Constituirea si 
promovarea parteneriatelor  
interregionale, regionale si locale intre 
organizatii si institutii relevante, in 
vederea dezvoltarii capacitatii 
sistemelor de sprijin si dezvoltare a 
resurselor umane din mediul rural 
precum si a unui parteneriat  
transnational pentru schimb si 
integrare de bune practici in 
perspectiva diversificarii economiei 
rurale, promovarii egalitatii de sanse, 
protectiei mediului si a patrimoniului 
cultural in mediul rural 
 

Echipa 
proiectului si 

partenerii 

Autoritatile 
locale si 

comunitatea
  

19 coordonatori 
locali 

Parteneriatele 
de la nivel 

local, judetean, 
regional si 

interregiona, 
transbnational  
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• PA 3 si PA 5 : Campanii de constientizare 
si motivare pentru persoanele din mediul 
rural in vederea asigurarii participarii 
acestora la activitatile proiectului: sesiuni 
de consiliere si orientare  profesionala si 
cursurile de formare profesionala integrate 
pentru imbunatatirea adaptabilitatii la nevoile si 
evolutia pietei locale si regionale a muncii 

 
• Grupul tinta il constituie somerii, persoanele in 

cautarea unui loc de munca, persoanele ocupate 
in agricultura de subsistenta precum si 
managerii si angajatii din mediul rural (peste 
1200 persoane) 



PA 4: CAMPANIE DE INFORMARE A 
POPULATIEI DIN MEDIUL RURAL 
IN PRIVINTA ADOPTARII UNUI 
MOD DE VIATA SANATOS SI A 
CONSTIENTIZARII EFECTELOR 
NOCIVE ALE TUTUNULUI SI 
ALCOOLULUI 

  
•Subiectele principale:  

•Stilul de viata sanatos (efectele nocive 
ale fumatului si alcoolului) 
•Promovarea Sanatatii la Locul de 
Munca 
 

•Organizarea a 19 Targuri ale Sanatatii Rurale  
 
•Grup tinta: 2000 persoane 
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PA6:  Activitati de formare profesionala pentru managerii din mediul 
rural care vor integra module privind asigurarea sanatatii si 
securitatii la locul de munca in companiile din mediul rural 

  
•Programe de formare profesionala integrate pentru managerii din mediul rural, 
certificate de catre CNFPA, in cadrul carora se va aborda sanatatea la locul de munca, 
aspecte legate de managementul ssm in companiile din mediul rural; 
 
•Realizarea a 19 cursuri de formare profesionala, cate unul in fiecare dintre comunitatile 
participante la proiect; 
 
•Grupul tinta este de 190 manageri instruiti 
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PA 7: Activitati de formare profesionala pentru angajatii din mediul 
rural care vor include module privind organizarea locului de munca 

si sanatatea la locul de munca 

 
•Realizarea a 19 de cursuri de formare profesionala, cate unul in fiecare dintre 
comunitatile participante la proiect 
 
•Cursurile sunt acreditate de catre CNFPA, subiectul fiind sanatatea la locul de 
munca 
 
•Grupul tinta: 285 angajati din mediul  rural  



Ce s-a realizat pana acum in  
anul I de proiect (1): 

• Echipa proiectului definitivata: 56 persoane si 19 comune identificate si incluse 
in proiect 

• S-au organizat in jur de 30 intalniri ale echipei de management si de 
implementare a proiectului 

• S-a definitivat cercetarea de la nivelul comunelor 

– 19  focus grupuri cu un numar de peste 152 manageri  din rural 

– Interviuri cu persoane cheie: 76 persoane (primari, viceprimari, 
secretari ai primariilor, asistenti sociali 

– Sondaj de opinie in populatia generala: 2000 persoane intervievate 

– Analiza preliminara 

– Raport in forma preliminara 

 

 



Ce s-a realizat pana acum in  
anul I de proiect (2): 

• Au avut loc peste 140 intalniri ale comitetelor multisectoriale 
locale la  care au participat aproximativ 600 persoane; 

• S-au realizat materialele informative si promotionale ale 
proiectului: peste 71 de tipuri de materiale destinate promovarii 
proiectului; 

• S-au organizat 19 Targuri ale Sanatatii Rurale la care au participat 
aprox. 3000 persoane; 

• Conferinta inter-regionala  

 

 

 



Ce s-a realizat pana acum in  
anul I de proiect (3): 

• website-ul 
proiectului
www.pscr.
romtens.ro 

 

 

 

http://www.pscr.romtens.ro/
http://www.pscr.romtens.ro/
http://www.pscr.romtens.ro/
http://www.pscr.romtens.ro/
http://www.pscr.romtens.ro/
http://www.pscr.romtens.ro/
http://www.pscr.romtens.ro/


Ce va urma ca si activitati: 

– Sesiunile de consiliere si orientare profesionala pentru aprox. 800 
persoane in cautarea unui loc de munca si someri; 

– Va continua campania de informare pentru locuitorii din mediul rural 
cu privire la programele de formare profesionala care vor fi organizate 
pe parcursul proiectului;  

– Intarirea parteneriatelor locale si continuarea  dezvoltarii celor 
regionale prin realizarea a trei workshopuri “Comitetele 
Multisectoriale – parghii ale dezvoltarii resurselor umane in 
comunitatile rurale”. 

 

 



Ce documente se vor elabora in cadrul 
proiectului: 

– Raportul analizei de nevoi din cele 19 comune  

– Ghid privind promoovarea sanatatii  la locul de munca in mediul rural 

– Ghid privind realizarea parteneriatelor pentru promovarea sanatatii   

– Ghid privind legatura, bazata pe dovezi, dintre PSLM si posibilitatile de angajare  

– Document privind modalitatea de a sprijini persoanele din mediul rural cu privire la 
gasirea locurilor de munca sau a posibilitatilor de pregatire in sensul adaptarii mai 
bune la o piata a muncii in continua schimbare  

– Document privind aplicarea teoriei si conceptului dezvoltarii comunitare in 
initiative axate pe  sanatatea la locul de munca si pe cresterea ratei de angajare in 
mediul rural 

– Manual de curs privind managementul proiectelor de PSLM in mediul rural 

– Manual de curs privind organizarea si igiena locurilor de munca 

 

 



Ce aduce nou proiectul pentru tara 
noastra? 

– Imbina mai multe concepte: promovarea sanatatii la locul de 
munca, somajul si efectele asupra sanatatii, teoria dezoltarii 
comunitare si teoria parteneriatelor  

– Se bazeaza pe principii desprinse din teoria dezvoltarii comunitare: 
» Informarea membrilor comunitatii cu privire la activitatile proiectului 

» Implicarea reprezentantilor cheie ai comunitatilor in realizarea proiectului 

» Planificarea activitatilor proiectului prin participarea reprezentantilor 
comunitatilor 

» Sprijin si pregatire oferite de catre echipa de proiect coordonatorilor locali 
in toate etapele cheie ale proiectului 

» Dezvoltarea de relatii si parteneriate care vor putea sprijini initiativele 
concrete de la nivelul comunelor pe parcursul proiectului 

 

 

 

 



• Va urma….. 



Va multumesc pentru atentie! 

 

Intrebari, comentarii? 

 


