
 

 
 

 
 
                                                                                         01.07.2022 

Demararea proiectului „ASTRA – Asistență pentru Șomeri             
Tineri prin Reconversie și Antreprenoriat” 

  
Fundația PROGPERS din Alba Iulia în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația OAMENII DE 

MÂINE și AJOFM Alba, în calitate de parteneri, au început implementarea proiectului „ASTRA - Asistență 
pentru Șomeri Tineri prin Reconversie și Antreprenoriat”- POCU/991/1/3/153069. Proiectul, cu perioada 
de implementare iulie 2022 – decembrie 2023, are ca obiectiv general „Crearea unui sistem de măsuri 
active de ocupare, pentru tinerii NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, cu accent pe persoanele de 
etnie romă și din mediul rural, înregistrați și profilați de către Serviciul Public de ocupare (SPO), prin 
programe de educație și măsuri active de ocupare, pentru facilitarea tranziției către piața muncii și 
creșterea șanselor de ocupare a acestora.  
 

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului “ASTRA - Asistență pentru Șomeri Tineri prin        
Reconversie și Antreprenoriat”, sunt:  
 

 Minim 500 tineri informați privind oportunitățile oferite prin proiect. 

 Minim  372 tineri selectați pentru a face parte din grupul țintă al proiectului. 

 Minim 183 de absolvenți ai cursurilor de inițiere/specializare dobândesc o certificare   

recunoscută ANC. 

 Minim 41 de absolvenți ai cursurilor de calificare dobândesc o certificare  recunoscută ANC. 

 Minim 60 tineri beneficiari ai serviciilor personalizate de consiliere antreprenorială. 

 Minim 10 întreprinderi nou înființate vor fi subvenționate cu 25.000 euro/afacere.   

 Minim 10 întreprinderi monitorizate în timpul și după finalizarea perioadei de implementare 

a proiectului. 

 Beneficiarii care se vor angaja vor fi subvenționați cu echipamente de lucru, set complet două 

anotimpuri, adaptat la specificul locului de muncă. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa Prioritară 1 - Inițiativa “Locuri de munca pentru tineri", Obiectivele specifice 1.1 si 1.2.: 
OS 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul 
Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile ; 
OS 1.2 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor 
dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor 
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 
regiunile eligibile. 
            

Valoarea totală a proiectului este de 4.940.354,95 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii 
Europene este de 4.245.219,52 lei. 

 

Date de contact: 

Fundația PROGPERS 

Adresă mail: office@fundatiaprogpers.ro 

Tel: 0761786242 - Chiorean Lucian Oliviu 

 

Asociația OAMENII DE MÂINE 

Adresă mail: office@oameniidemaine.ro  

Tel: 0745231266 - Csabai Tiberiu 

 
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba 
Adresă mail: ajofm@ab.anofm.ro 
Tel: 0258811470/ 0774600834 - Engi Corneliu 


