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Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru
Tineri în judeţul Alba, România
Integrarea tinerilor pe piaţa muncii trebuie să fie şi este una dintre priorităţile
autorităţilor, instituţiilor de învăţământ şi instituţiilor ori organizaţiilor neguvernamentale care
au ca obiect inserţia tinerilor în viaţa comunităţii. Şomajul în rândul tinerilor atinge cote
ridicate la nivel european şi judeţul Alba nu face excepţie, iar alegerea unei cariere care să se
potrivească atât profilului de educaţie şi deprinderi al tinerilor, cât şi nevoilor comunităţii este
esenţială, dar deloc uşoară. Acesta este obiectivul pe care doreşte să-l atingă proiectul
„Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în
judeţul Alba, România”. Pentru a atinge acest obiectiv general proiectul are ca scop creşterea
gradului de integrare socio-profesională pentru 80 de tineri din patru unităţi de învăţământ din
judeţul Alba, prin implementarea unui program de acompaniament suport şi pregătire
practică. De aceea, în cadrul proiectului, se va constitui un parteneriat public privat între
actori locali cu atribuţii în implementarea politicilor de ocupare pentru tineret. Cei 80 de tineri
cărora li se adresează proiectul provin din licee tehnologice: Liceul Tehnologic Ocna Mureş,
Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir şi
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia.
Proiectul, al cărui solicitant este Consiliul Judeţean Alba, a fost selectat pentru
finanţare în cadrul apelului de proiecte VP/2012/012 Acţiune de pregătire „Scheme de
garantare pentru Tineri”, finanţat de Comisia Europeană. Valoarea totală a proiectului este de
149.254,67 euro din care contribuţia Comisiei Europene este de 141.790,54 euro, iar
cofinanţarea Consiliului Judeţean Alba este de 7.464,13 euro. Proiectul va fi implementat în
perioada 31 decembrie 2013 – 30 decembrie 2014.
Parteneri în cadrul proiectului sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Patronatul Român, Asociaţia Acţiuni
Sociale prin Metode Educative Active – ASMEA Ocna Mureş, Asociaţia Atitudini şi
Alternative Bucureşti.
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