
       

 

 

 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” 
Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” 
Numărul de identificare a contractului: POSDRU/123/4.1/S/131974 
Titlul proiectului: “Fii activ la orice vârstă!” 
 

            

                               01.09.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ieri, 31 august 2015, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a lansat 
campania de informare privind importanţa îmbătrânirii active, ce va fi derulată în cadrul proiectului „Fii 
activ la orice vârstă!”, POSDRU/123/4.1/S/131974.  
 
Conferinţa desfăşurată în Bucureşti a reunit peste 100 de participanţi, reprezentanţi ai ANOFM şi 
partenerilor implicaţi în implementarea proiectului, Rusu & Borţun Consultanţă şi SYSTEM & 
NETWORK SOLUTIONS, colaboratori ai acestora, instituţii publice şi ONG-uri din diverse domenii, 
presă radio, TV, on-line şi scrisă, dar şi persoane aflate la pensie, încă active pe piaţa muncii.  
 
Subiectul amplu dezbătut în cadrul evenimentului a fost conceptul de îmbătrânire activă şi importanţa 
conştientizării beneficiilor pe care le aduce un mod de viaţă participativ, atât societăţii, dar şi 
persoanei.  
 
Pe lângă datele statistice privind implicarea seniorilor pe piaţa muncii din Uniunea Europeană şi din 
România, scurte prezentări ale studiilor în domeniu publicate de instituţii internaţionale şi institute de 
cercetare (Banca Mondială, EUROSTAT, Institutul Naţional de Statistică), la nivelul anilor 2012 -  
2015, a fost prezentată ideea de campanie de informare care se doreşte a fi dezvoltată în cadrul 
acestui proiect, precum şi instrumentele care vor facilita transmiterea informaţiei către publicul ţintă, 
persoane cu vârsta peste 55 de ani şi angajatori.  
 
Campania se va realiza atât la nivel naţional, cât şi la nivelul fiecărui judeţ şi vizează 4 componente:  
online, PR, evenimente şi publicitate. 
 
Vor fi distribuite, în mod special, prin intermediul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, 
cele 10 tipuri de broşuri „Cum să” (de exemplu: „Cum să alegi ce cursuri de formare profesională să 
urmezi”, „Cum să îţi găseşti un loc de muncă în Spaţiul Economic European”,  „Cum să realizăm un 
bun CV”, „Cum să pregătim interviul de angajare” etc.), vor fi difuzate mass-mediei comunicate de 
presă, vor fi transmise newslettere, se vor publica bannere online pe site-urile de recrutare şi va 
continua organizarea şi participarea la evenimente relevante în vederea diseminării mesajelor 
campaniei. 
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Un puternic impact în rândul invitaţilor prezenţi la eveniment l-au avut spoturile TV şi documentarul de 
scurt metraj care conţine situaţii reale, puse în lumină chiar de persoanele care s-au confruntat cu 
acestea. Documentarul se va distribui gratuit cu cotidiene cu tiraj naţional, iar spoturile vor fi difuzate 
pe posturile de televiziune şi radio.  
 
De asemenea, ideea campaniei de comunicare social media în cadrul căreia vor fi realizate şi 
diseminate articole având ca temă îmbătrânirea activă şi, implicit, prelungirea vieţii active, au fost 
primite cu interes de invitaţi, în special de cei care, în mod curent, desfăşoară activităţi similare.  
 
Materialele produse în cadrul proiectului „Fii activ la orice vârstă!” vor fi diseminate în campania de 
informare de ANOFM, de parteneri, prin intermediul site-ului proiectului www.fiiactiv.eu, paginii de 
facebook a proiectului (https://www.facebook.com/fiiactivlaoricevarsta), paginii de facebook a ANOFM  
(https://www.facebook.com/fiiinformat ), dar şi prin intermediul agenţiilor judeţene pentru ocuparea 
forţei de muncă şi alţi colaboratori interesaţi. 
 
Proiectul „Fii activ la orice vârstă!” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.  
 
 
 
 
 
Persoane de contact:  Liliana Bogdan, coordonator campanie, telefon: 0730.637.241 
   Cristiana Geană, expert vizibilitate, telefon: 021.303.98.39 
 
 


