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Titlu proiect  Fii activ la orice vârstă!  
ID 131974 

Beneficiar Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

Parteneri SC Rusu & Bortun Consultanta SRL 
SC SYSTEM & NETWORK SOLUTIONS SRL 

Obiectivul general Conştientizarea, la nivel naţional, a clienţilor SPO (şomeri peste 55 de ani şi 
angajatori) cu privire la importanţa conceptului de îmbătrânire activă pe piaţa 
muncii şi oferirea de instrumente informative specifice, necesare instituţiilor SPO 

pentru a putea asigura servicii personalizate.  

Obiective specifice a)desfăşurarea unei campanii de comunicare în vederea conştientizării necesităţii 
îmbătrânirii active şi a prelungirii vieţii active; 
b)promovarea, în rândul angajatorilor, a inserţiei / reinserţiei pe piaţa muncii a 
persoanelor peste 55 de ani, inclusiv din mediul rural; 
c)realizarea unor materiale de tipul “cum să”, necesare dezvoltării serviciilor de tip 

self-service, astfel încât instituţiile SPO să poată aloca timpul necesar oferirii de 
asistenţă personalizată şi individualizată persoanelor vulnerabile.  

Perioada de 
implementare  

 
Mai 2014 – Noiembrie 2015 (18 luni) 

Bugetul proiectului  13.298.457,91 lei, din care:  
3.324.614,48 lei - contribuţia solicitantului 
9.973.843,43 lei - asistenţă financiară nerambursabilă 

Activităţi 1.Managementul proiectului 
2.Achiziţii 
3.Informare şi publicitate privind proiectul 

4.Cercetare socială şi de opinie în rândul persoanelor peste 55 de ani şi în rândul 
angajatorilor 
5.Cercetare antropologică 
6.Elaborarea strategiilor de comunicare 

7.Realizarea de materiale tipografice, video şi audio, în cadrul campaniei de 
comunicare adresată persoanelor peste 55 de ani şi angajatorilor 
8.Asigurarea suportului informaţional pentru cele 47 birouri self-service şi 224 

puncte de informare la nivelul structurilor teritoriale (locale) ale SPO  
9.Organizare de evenimente şi realizarea unei campanii de PR 
10.Comunicare on-line 
11.Realizarea unui film de scurt metraj 
12.Diseminare. 

Rezultate atinse  A. 1: Documente specifice managementului: o metodologie de lucru, 18 rapoarte 
de monitorizare, o cerere de prefinanţare, minimum 6 cereri de rambursare, 
notificări / acte adiţionale, după caz 
A. 2: minimum 20 dosare de achiziţie şi contractele aferente  
A. 3: 1.500 broşuri cu informaţii despre proiect, o conferinţă de lansare a 
proiectului, o conferinţă de închidere a proiectului 

A. 4: 4 rapoarte de cercetare sociologică calitativă şi cantitativă 

A. 5: un studiu de cercetare antropologică 
A. 6: o strategie generală de comunicare, 4 strategii de comunicare specifice: 
online, PR, evenimente, publicitate 
A. 7: 400.000 de pliante adresate persoanelor peste 55 de ani şi angajatorilor, 
1.000 de postere adresate persoanelor peste 55 de ani şi angajatorilor,  11.500 
CD/DVD, 1.500 pixuri, 2 spidere, 100 banner-up-uri, 1.500 mape de presă, 1.500 
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blocnotes, 1.500 agende, 2 spoturi audio, 2 clipuri video, 4 add-uri presă scrisă 
A. 8: 278 suporţi materiale pentru toate instituţiile SPO; 2.500.000 de broşuri 
“cum să”, respectiv: 10 broșuri de tipul “cum să” (Cum să realizăm un bun CV”, 

“Cum să redactăm o scrisoare de intenție”, “Cum să ne identificăm abilitățile și 
calitățile”, “Cum să alegem anunțurile de angajare”, “Cum să pregătim interviul de 

angajare”, „Cum să alegi ce cursuri de formare profesională să urmezi”, “Cum să 
profiți de beneficiile unei diplome de formare profesională”, “Cum să îți găsești un 

loc de muncă în Spațiul Economic European”, “Cum să îți dezvolți spiritul 

antreprenorial”, “Cum să depășești momentul pierderii locului de muncă”) 

A. 9: o conferinţă la nivel naţional, de lansare a campaniei de informare, in luna 
august 2015 sub sloganul “Activează România!”;   84 conferinţe la nivel judeţean, 

un seminar “Promovarea conceptului de îmbătrânire activă”, 10 comunicate de 

presă, materiale pentru mass-media naţională şi locală, un seminar adresat 
reprezentanţilor mass-media din cadrul structurilor teritoriale ale SPO, cu scopul 

de instruire în vederea implementării activităţilor prevăzute de Campania de 
comunicare  
A. 10: website-ul proiectului, newsletter online trimestrial, o secţiune pe website-
ul proiectului pentru mass-media, un raport trimestrial privind monitorizarea 
permanentă a site-urilor legate de piaţa muncii pe criterii specifice, 10 tipuri de 
bannere on-line care vor alterna pe site-urile de specialitate, un cont facebook, un 
cont twitter, un cont neogen, un cont e-jobs, un cont myjobs, un cont bestjobs  

A. 11: un film de scurt metraj diseminat în 10.000 de exemplare 

A. 12: diseminarea mesajelor campaniei către 1.500.000 de persoane, peste  

1.000 de inserţii pentru difuzările pe  post de televiziune de ştiri la nivel naţional, 

700 de inserţii pentru difuzare pe  post de televiziune general la nivel naţional, 

300 de inserţii pentru difuzare pentru post de radio la nivel naţional, 2 adduri 

presă scrisă pentru angajatori şi 2 adduri prseă scrisă pentru persoanele peste 55 

de ani,  7.000.000 de impresii pe două site-uri de recrutare, 10.000 de DVD-uri 

inscripţionate cu filmul de scurt metraj, ce sunt diseminate împreună cu un 

cotidian cu tiraj naţional, S-au difuzat cele 4 spoturi video pe Antena 1 și Antena 3 

și   s-a atins astfel peste 1.500.000 de persoane; iar spoturile radio pe postul 

Radio România Actualități; Campania de inchidere a proiectului este programata 

pentru luna noiembrie 2015.  

Indicatori output 
 

Număr de agenţii de ocupare sprijinite                                                           43               
Număr de evenimente de comunicare şi promovare la nivel naţional –  SPO        3       
Număr de evenimente de comunicare şi promovare la nivel judeţean – SPO      84 

Număr de studii, analize, rapoarte, strategii – SPO                                          10 

Indicatori de 
rezultat 

Gradul de satisfacţie a clienţilor SPO (pe o scară de la 1 la 10)                          9 

Grup ţintă  Instituţii ale Serviciului Public de Ocupare                                                      43 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 


