http://ccibc.ro/tineriabsolventi/
Context
Anual peste 4000 de absolventi de invatamant
profesional sau liceal, peste 2000 de absolventi de
invatamant universitar si post universitar si peste
1000 de abolventi ai universitatilor din alte orase isi
finalizaza studiile si isi cauta un loc de munca in
judetul Bacau.
Piata muncii din judet – angajatorii: firme, autoritati
si institutii publice, nu reusesc sa angajeze sau sa
creeze locuri de munca intr-un raport echilibrat cu
numarul absolventilor, din acest motiv statisticile
privind somajul arata ca peste 30% din somerii din
judet sunt tineri.
Pentru stimularea ocuparii fortei de munca in
randul tinerilor absolventi, statul a creat o serie de
facilitati fiscale atat pentru angajatori cat si pentru
angajati, insa, din statisticile anilor precedenti, se
observa ca acestea nu sunt accesate nici de
angajatori nici de absolventi ( spre exemplu, la
nivelul anului 2014, din bugetul asigurarilor pentru
somaj au fost acordate subventii pentru angajarea
unui numar de doar 128 de absolventi in judetul
Bacau).
Una din cauzele pentru care nu sunt utilizate
aceste instrumente este datorata lipsei de
informare a firmelor si a absolventilor cu privire la
aceste facilitati fiscale pe care statul le pune la
dispozitie pentru acestia.

Obiectivele proiectului:
1. Sprijinirea insertiei tinerilor absolventi pe piata muncii din judetul Bacau prin facilitarea accesului la locurile de munca si la programele de
internship/ stagiu existente la nivelul angajatorilor din judet;
2. Informarea absolventilor cu privire la facilitatile de care beneficiaza la angajare;
3. Informarea angajatorilor cu privire la facilitatile de care beneficiaza pentru angajare absolventilor;
4. Identificarea ofertei de locuri de munca din judetul Bacau;
5. Organizarea a 3 Burse de locuri de munca in judetul Bacau pentru tinerii absolventi;
6. Stimularea ocuparii fortei de munca pe cont propriu a absolventilor, prin furnizarea de servicii de informare cu privire la etapele dezvoltarii
unei afaceri si la modalitatile de finantare a acestora
Proiectul se va desfasura in 3 zone de acoperire ale judetului:
•
•
•

Zona Bacau
Zona Onesti
Zona Moinesti

Activitatile proiectului:
a) actiuni de informare a tinerilor absolventi, care se vor realiza prin:
– informarea si prezentarea facilitatilor de care beneficiaza absolventii, in mod direct catre acestia, la orele de curs;
– campanii de informare in mediul online, cu privire la facilitatile fiscale de care pot beneficia absolventii la angajare, atat pe site-ul
Camerei de Comert si Industrie Bacau, cat si pe site-urile partenerilor;
– campanii de informare in judetul Bacau, prin distributia materialelor de informare la toate unitatile de invatamant: scoli de arte si
meserii, licee si universitati, precum si la sediile partenerilor.

b) actiuni de informare a firmelor, prin organizarea a trei conferinte de informare pentru angajatorii din judetul Bacau:

Conferinta de informare ,,Facilitati fiscale pentru angajatori”

Moinesti

29 iunie,

Sala de sedinte a Primariei Moinesti

Onesti

30 iunie,

Aula Bibliotecii Municipale ,,Radu Rosetti”

Bacau

1 iulie

Aula Universitatii ,,Vasile Alecsandri”

c) Identificarea ofertei de locuri de munca din judet
d) Organizarea a 3 Burse de locuri de munca:

Bacau

Onesti

Moinesti

Grupul tinta:
• Absolventii de invatamant universitar, liceal, profesional si postliceal, promotia 2015, din judetul Bacau
• Angajatorii din judetul Bacau: firme, autoritati, institutii publice, ONGuri

Esti angajator ?

Esti absolvent ?

Participa la Conferinta ,,Facilitati fiscale pentru
angajatori”
Comunica locurile de munca disponibile
Participa la Bursa Locurilor de Munca
Sustine proiectul ,,Integrarea pe piata muncii a
absolventilor 2015″

Vezi facilitatile fiscale de care poti beneficia
laangajare ->
Participa la Bursa Locurilor de Munca ->

Pentru implicarea in proiect contactati:
Camera de Comert si Industrie Bacau
Tel: 0234.570.010
Fax: 0234.571.070
Email: ccibc@ccibc.ro

Manager de proiect:

Sonia TODIRASCU

0748.886.404

Silviu SOLOMON

0786.450.689

