
NOI OPORTUNITĂȚI DE OCUPARE
ÎN MEDIUL RURAL PRIN

TELEWORK



Obiectul general al proiectului:

- facilitarea încadrării în câmpul muncii și
îmbunătățirea calității vieții și condițiilor de muncă 
a 792 de tineri din mediul rural din județele
Harghita, Covasna, Mureș, Brașov, Alba și  
Hunedoara;

A lucra fără limitări de spațiu și timp, așa cum se 
întâmplă în firmele virtuale și în muncă în rețea, 
deschide o fereastră nouă în câmpul muncii. 



Promovarea sustenabilității pe termen lung a 
zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea 
resurselor umane și ocuparea forței de muncă 
prin realizarea obiectivelor specifice: 
- creșterea numărului de locuri de muncă în 
sectoare non-agricole pentru persoanele din 
zonele rurale - angajare telework;
- promovarea în zonele rurale a conceptului 
inovativ de telework ce permite îmbinarea 
vieții profesionale cu cea de familie;



- dezvoltarea și experimentarea modalităților organizative;

- Reducerea deplasărilor fizice a angajaților.

Îndeplinirea obiectivelor proiectului.

- Furnizarea de competențe și abilități tinerilor fără loc de 
muncă din zonele rurale;

- promovarea și susținerea înființării de noi afaceri;

- conștientizarea angajatorilor cu privire la posibilitățile de 
muncă la distanță, la eficiența acesteia;



- Identificarea caracteristicilor resurselor de muncă în
zonele rurale din județele sus-menționate (regiunea 
centru);

- Realizarea unei parteneriat interregional;

- Crearea unei comunități de practică profesională prin 
înființarea de job-club al tele-lucrătorilor.

Proiectul este articulat în următoarele activități și sub-
activități: 

A. CREAREA UNEI REȚELE DE TELECENTRE;

B. INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE;

C. FORMAREA PROFESIONALĂ;

D. ACTIVITATI DE SUSTINERE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU 
OCUPARE;

E. ACTIVITATI TRANSVERSALE.



GRUPUL DE ȚINTĂ: 

- tineri din mediul rural, 

cu vârsta între 18/35 ani.

BUGETUL PROIECTULUI:

- Bugetul total al proiectului este de  2 780 000 euro  ( cca. 

10 400 000 lei), din care județul Harghita beneficiază de 

79 194 euro (cca. 400 000 lei).  

- Consiliului Județean Harghita are o contribuție proprie în 
proiect de 8000 euro (cca. 30 000 lei), în 2008-2010.

APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HARGHITA: Hotărârea nr. 74/2008 a Consiliului Județean
Harghita.




