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Proiect Strategic
• 1 partener transnaţional –

Belfast Healthy Cities
• 3 parteneri regionali
• 3 regiuni de dezvoltare
• 19 judeţe / 19 comune
• 3 ani de implementare
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Proiect Strategic
Regiunea Centru

Partener Regional – SC DAD Expertise SRL

Parteneri Locali:
Primăria comunei Saschiz, judeţul Mureş
Primăria comunei Ciumani, judeţul Harghita
Primăria comunei Belin, judeţul Covasna
Primăria comunei Buneşti, judeţul Braşov
Primăria comunei Valea Viilor, judeţul Sibiu
Primăria comunei Gârda de Sus, judeţul Alba

Parteneri judeţeni: AJOFM-urile cu care au fost incheiate Protocoale de
colaborare
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Proiect Strategic
Regiunea Sud-Muntenia
Partener Regional – SC Cardinal JOBS SRL

Parteneri Locali:
Primăria comunei Brebu, judeţul Prahova
Primăria comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa
Primăria comunei Mânăstirea, judeţul Călăraşi
Primăria comunei Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu
Primăria comunei Coşoaia/Videle, judeţul Teleorman
Primăria comunei Odobeşti, judeţul Dâmboviţa
Primăria comunei Priboieni, judeţul Argeş

Parteneri judeţeni: AJOFM-urile cu care au fost incheiate Protocoale de
colaborare
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Proiect StrategicRegiunea Sud-Est

Partener Regional – SC Cardinal JOBS SRL

Parteneri Locali:
Primăria comunei Măicăneşti, judeţul Vrancea
Primăria comunei Şendreni, judeţul Galaţi
Primăria comunei Jurilovca, judeţul Tulcea
Primăria comunei Cumpăna, judeţul Constanţa
Primăria comunei Vădeni, judeţul Brăila
Primăria comunei Chiojdu, judeţul Buzău

Parteneri judeţeni: AJOFM-urile cu care au fost incheiate Protocoale de
colaborare
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Provocări
• Concepte complet noi la data lansării proiectului
• Multidisciplinaritate
• Diversitate mare a activităţilor
• Întindere teritorială
• Echipă mare
• Volum imens de informaţii şi documente
• Aşteptări mari
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Obiectivul proiectului
• Dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural,

în regiunile Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est, în vederea
adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă.

• Dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural,
în regiunile Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est, în vederea
adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă.



Obiective specifice
1. Creşterea nivelului de informare a managerilor şi angajaţilor din

mediul rural în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea la locul
de muncă;

2. Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor managerilor şi
angajaţilor din mediul rural în vederea asigurării sustenabilităţii
pe termen lung a dezvoltării resurselor umane în mediul rural;

3. Integrarea promovării sănătăţii şi a promovării sănătăţii la locul
de muncă cu consilierea profesională şi consilierea pentru
dezvoltare personală a managerilor şi angajaţilor din mediul
rural.
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Cercetare & Analiza de Nevoi
 Culegerea şi analiza datelor generale (statistice şi descriptive)
 Organizarea de 76 interviuri cu persoanele cheie din

comunităţile rurale
 Organizarea de 19 focus-grupuri cu managerii din comunităţile

rurale
 Realizarea unei cercetări în populaţia generală – folosind

chestionarul structurat (~2000 persoane intervievate)
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Teme centrale pentru cercetarea
calitativă

• Interviuri persoane cheie:
1. Descrierea comunităţii;
2. Facilităţi şi infrastructura socială;
3. Informare, posibilităţi de

dezvoltare;
4. Probleme sociale şi sănătate;
5. Caracteristicile populaţiei;
6. Posibilitati de ocupare;
7. Piaţa forţei de muncă şi companii;
8. Grupuri vulnerabile.

 Focus-Grupuri:
1. Perspective economice şi

de dezvoltare;
2. Descrierea forţei de

muncă locale şi a
propriilor angajaţi;

3. Formarea profesională;
4. Sănătatea şi securitatea în

muncă.
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Concluzii generale (1)
Principala problemă
– lipsa locurilor de muncă şi inexistenţa posibilităţilor de ocupare la nivel local

Posibila soluţie
– Investiţii în zona care ar putea angaja peste 100 de persoane;

Situaţia existentă
− Discrepanţa dintre oferta educaţională şi cererea pe piaţa muncii din mediul

rural
− Tinerii nu mai sunt interesaţi să urmeze şcoli de meserii managerii locali

fac eforturi să găsească forţă de muncă calificată, de cele mai multe ori
preferând să angajeze necalificaţi pe care îi califică la locul de muncă;

Consecinţe
– Tinerii părăsesc definitiv vatra satului pentru a se muta în mediul urban în

căutarea unor locuri de muncă mai bune;
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– Forţa de muncă neangajată este îndeosebi reprezentată de femei,
acestea desfăşurând activităţi casnice sau gospodăreşti;

– Formarea profesională a fost un subiect important pentru managerii
prezenţi la discuţii, interesul fiind pus în special pe obţinerea unei calificări
(Administrator pensiune, Inspector protecţia muncii);

– Responsabilitate scăzută faţă de locul de muncă şi meseria pe care o
practică, cu preponderenţă la cei de până în 35 ani.
Aceasta se manifestă prin: nerespectarea regulilor de muncă, părăsirea locului de
muncă fără respectarea normelor legale şi chiar în prezenţa bunăvoinţei angajatorilor
(exemplu: plătirea cursurilor de calificare).

Concluzii generale (2)
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Concluzii generale (3)
─ Locuitorii folosesc structurile primăriei ca mijloc principal de informare privind

comunitatea şi fondurile europene;

─ Internetul nu este folosit şi în scopul dezvoltării economice deşi există acces
la internet, fie prin fibra optică (ca urmare a conectarii prin programul “Economia
bazată pe cunoaştere”), fie prin internet de la operatorii de telefonie mobilă;

─ Managerii nu au suficiente informaţii legate de: gestionarea resurselor umane,
motivare, responsabilizare, fidelizare, promovarea sănătăţii la locul de muncă,
reglementări legale, legislaţie comercială şi de dreptul muncii.
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Concluzii generale (4)
─ Angajatorii nu aveau informaţii privind sănătatea şi securitatea la locul de

muncă relevante locurilor de muncă din mediul rural;

─ Promovarea sănătăţii nu reprezenta un subiect de actualitate, nici în ceea ce
priveşte prevenţia consumului de alcool şi de tutun, nici prevenţia bolilor
“obişnuite”

nevoia de informare privind aceste subiecte

─ Ajutorul social are o răspândire largă, cu un numar mediu de 50 de dosare /
comună.
Toţi respondenţii consideră că acesta este unul din factorii pentru care forţa de muncă în
general este demotivată să muncească, preferând să primeasca venitul minim garantat în
loc de salariu pentru munca prestată.
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• Parteneriat transnaţional
• Parteneriate locale / primării
• Parteneriate multisectoriale locale (266 sesiuni de lucru

realizate)
• Parteneriate judeţene (AJOFM)
• Parteneriate cu organizaţii şi instituţii care au dorit să participe

la activităţile proiectului

Constituire & dezvoltare de parteneriate
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Campanii de informare-conştientizare

• 73 tipuri de materiale informative şi promoţionale

• 19 Târguri de Sănătate organizate

Teme:
• Stilul de viaţă sănătos (efectele nocive ale fumatului şi alcoolului)
• Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă
2936 participanţi
Website activ
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Campanii de informare-conştientizare

• 19 Caravane organizate – Campanii de conştientizare şi
motivare pentru promovarea sănătăţii în comunităţile rurale:

Materiale informative şi promoţionale distribuite
Peste 1000 de persoane informate
Teme: controlul consumului de alcool, efectele nocive ale

fumatului, sănătatea reproducerii, igiena personală
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Consiliere şi informare profesională
• Instrumente şi metode de evaluare / consiliere dezvoltate şi aplicate

• 95 sesiuni de consiliere tip job-club sau sesiuni de consiliere şi
asistenţă antreprenorială organizate pentru mai multe categorii de grup
ţintă din mediul rural, totalizând peste 1800 persoane:

• Şomeri
• persoane în căutarea unui loc de muncă
• persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
• angajaţi
• manageri
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Formare profesională
• Suporturi şi materiale de curs realizate şi revizuite

• 38 de cursuri de formare profesională organizate,
adresate managerilor şi angajaţilor din mediul rural

- Manager de proiect
- Competenţe antreprenoriale
- Competenţe sociale şi civice
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Transfer de cunoştinţe şi bune practici
• Input experţi români şi străini:

- Integrarea de concepte noi – de exemplu târguri de sănătate în
mediul rural

• Transfer de cunoştinţe & bune practici din partea partenerului străin:
- schimburi de informaţii;
- întâlniri de lucru;
- workshop-uri;
- seminar pentru transfer de cunoştinţe şi bune practici organizat în

Belfast / Irlanda de Nord;
- publicaţii realizate;
- vizita de studiu a 10 manageri şi 10 angajaţi în Irlanda de Nord.
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Vă mulţumesc pentru atenţie!


