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RCG Consulting Group SRL

Fundația World Vision Romania
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Asociația ”The
BetterMaking
Organization”

organizatie non-guvernamentala 
infiintata in anul 2017
 face parte dintr-o retea internationala de organizatii
cu acelasi nume din tari precum Austria, Germania,
Ungaria, Marea Britanie si Serbia

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Obiectiv general: creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est și Vest. prin: derularea
cursului de formare Competențe Antreprenoriale, pentru 290 oameni, derularea programelor de mediere pe piața muncii pentru 380 persoane, de consiliere și orientare profesională pentru 380 persoane, de consultanța pentru dezvoltarea unei afaceri
pentru 190 persoane.
Cod MySMIS: 150796

promovarea implicarii sociale 
si comunitare a tinerilor

promovarea 
antreprenoriatului social

dezvoltarea socio-profesionala 
a tinerilor



Proiecte implementate
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Obiectiv general: creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est și Vest. prin: derularea
cursului de formare Competențe Antreprenoriale, pentru 290 oameni, derularea programelor de mediere pe piața muncii pentru 380 persoane, de consiliere și orientare profesională pentru 380 persoane, de consultanța pentru dezvoltarea unei afaceri
pentru 190 persoane.
Cod MySMIS: 150796

"Different Perspectives -
Participatory Photography for
Community Building" 
 ”The Butterfly Effect”

1.

2.

Proiecte 
Erasmus+ 

internationale

“Student Conference: The
European Union and

Global Order- 2nd
Edition”, proiect finanțat

de finantat de
Universitatea Babes-

Bolyai.



“Sharing expertise, buildinglong-term partnerships”

RCG Consulting Group
SRL

15 ani de activitate 
30 de consultanti
973 de proiecte active la momentul actual
Activitate variata (consultanta fonduri
nerambursabile, formare profesionala, horeca,
comert etc.)
Portofoliu diversificat (Finanțări IMM-uri, Start-upuri,
Formare profesională, infrastructură publică,
agricultură)
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Proiecte 
implementate

 DES - Dezvolta economia sociala . Valoare:
5.284.809,40 lei
 FAC – Fii angajat calificat”. Valoare: 3 526 361.71
lei
 Cresterea gradului de adaptabilitate pe piata muncii
a somerilor si a persoanelor inactive din judetul
Bihor prin furnizarea serviciilor de informare,
consiliere si formare profesionala. Valoare: 706.304
lei
 Proiect integrat de servicii pentru integrarea pe
piata muncii a somerilor si persoanelor inactive din
judetul Cluj.Valoare: 706.304 lei

1.

2.

3.

4.



Obiective 
pentru 
viitor

Facilitarea si sustinerea digitalizarii
intreprinderilor din Romania
Dezvoltarea invatamantului digital (e-
learning) pentru competentele
profesionale generale si specifice
Dezvoltarea competentelor
antreprenoriale si de management la
nivelul angajatilor din IMM-uri si nu numai
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Fundația World
Vision Romania
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organizație crestină
peste 31 de ani de activitate în România
desfășoară programe de intervenție umanitară de 

urgență, dezvoltare comunitară și advocacy

”Construim împreună o lume în care toți copiii au acces la
educație de calitate într-un mediu sigur, își pot atinge

potențialul deplin și își pot îndeplini visele.”



Proiecte
implementate
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Cluburi ale copiilor – centre locale de
educatie non-formala pentru 4.413
copii, care organizeaza activitati de
arta, educatie ecologica, proiecte de
implicare comunitara si educatie
crestina

Cercetare si advocacy –
proiecte pilot de educatie care
au fundamentat cercetari ca
„Scoala – inima comunitatii”,
„Dialog pentru calitatea
educatiei – scoala vazuta prin
ochii elevilor si parintilor”

3 proiecte Alege Scoala (aug 2009
- nov 2015) care au avut ca obiectiv
reducerea abandonului scolar si au
avut un grup tinta de peste 34.000
de copii aflati in situatie de risc
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Scopul proiectului
creșterea ocupării, precum si imbunătățirea nivelului de competențe

al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Nord-Vest,

Centru, Nord-Est si Vest. prin: 
- derularea unui curs de formare Competente Antreprenoriale, pentru

290 oameni
- derularea unor programe de mediere pe piata muncii pentru 380

persoane, 
- derularea unor programe de consiliere si orientare profesionala

pentru 380 persoane
- derularea unor programe de consultanta pentru dezvoltarea unei

afaceri pentru 190 persoane
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Durata: 24 luni-
Noiembrie 2021-
noiembrie 2023

 

Buget total: 
4,154,169.26 lei

Cofinanțare: 
4,084,947.29 lei 

Localizare: 
Centru, Nord - Est, Nord -

Vest, Vest

Cod MySMIS: 
150796

Axa prioritară: 
Îmbunătăţirea situaţiei 

tinerilor din categoria NEETs 

Date generale proiect



Obiectivele proiectului

 Pentru indeplinirea acestui obiectiv, va fi organizat cursul de formare acreditat ANC “Competente
Antreprenoriale”, la care vor participa 290 persoane din GT (tineri NEETs din grupul țintă al proiectului cu nivelurile
de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”), din care minimum

285 persoane vor primi certificarea finala. De asemenea, toti membrii GT vor primi acces la o platforma de e-
learning (pusa la dispozitie de P1) pe o durata de 24 de luni, prin care acestia isi vor putea dezvolta competentele

socio-profesionale (antreprenoriale, de management, vanzari, negocieri, comunicare, soft skills etc). Aceste
deprinderi vor putea fi certificate printr-o diploma prin participarea la o testare online si promovarea acesteia.
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OS1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si socio-profesionale ale membrilor GT prin derularea
programului de FPC “Competente Antreprenoriale” pentru 290 persoane pe o perioada de 20 luni, precum

si prin utilizarea platformei de e-learning de catre 380 persoane pe o perioada de 24 luni



 Pentru indeplinirea acestui obiectiv, va fi organizat un program de consiliere si orientare profesionala la care va
participa intregul grup tinta (380 persoane) al prezentului proiect. Ca urmare a sesiunilor, expertul responsabil
va realiza cate un dosar de participant, care va contine profilul socio-profesional al acestuia, identificat in urma

discutiilor din cadrul sesiunilor.
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OS2 - Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 380 persoane prin implicarea intr-un
program de consiliere si orientare profesionala pe o perioada de 22 luni

 



Pentru indeplinirea acestui obiectiv, va fi organizat un program de mediere pe piata muncii la care va participa
intregul grup tinta (380 persoane) al prezentului proiect. In cadrul sesiunilor, expertul responsabil va identifica

angajatori care sunt interesati de angajarea de personal si vor prezenta pozitiile deschise participantilor (in functie
de profilul socio-profesional al acestora), in scopul ocuparii acestora. De asemenea, va fi organizata o activitate de
consultanta antreprenoriala, in cadrul careia pariticpantii vor fi informati despre si/sau sustinuti in infiintarea unei
afaceri, precum si despre pasii care trebuie urmati pentru obtinerea unei finantari nerambursabile, activitate ce va

contine inclusiv sprijin pentru elaborarea unei cereri de finantare.
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OS3 - Integrarea pe piata muncii a 165 de persoane prin participarea la programul de mediere pe piata
muncii, respectiv de consultanta pentru infiintare de afaceri pe o durata de 24, respectiv 22 luni



 Grupul Țintă
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      Cel putin 390 tineri NEETs şomeri, cu vârsta între 16-29 ani,
cu domiciliul sau reşedinţa într-una din regiunile de dezvoltare
Nord-Vest, Centru, Nord-Est si Vest, din care vor fi selectate 380
persoane, din care: 

- 115 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C şi D, respectiv
”greu ocupabil” şi ”foarte greu ocupabil” 
- 39 tineri NEETs de etnie romă 
- 77 tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta în mediul ruralt
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 Nevoi identificate

Nevoia de competențe
antreprenoriale și de

informare/asistență în 
ceea ce privește 

demararea unei afaceri

Nevoia de dezvoltare 
de competențe socio-
profesionale relevante

pentru piața muncii

Nevoia de asistență pentru
găsirea unui loc de muncă

si de consiliere privind
cariera.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Obiectiv general: creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est și Vest. prin: derularea
cursului de formare Competențe Antreprenoriale, pentru 290 oameni, derularea programelor de mediere pe piața muncii pentru 380 persoane, de consiliere și orientare profesională pentru 380 persoane, de consultanța pentru dezvoltarea unei afaceri
pentru 190 persoane.
Cod MySMIS: 150796

Activitatea 3 - Organizarea
Activitatilor de Informare si

Publicitate a Proiectului

Activități 
Realizarea și distribuirea materialelor publicitare în vederea
asigurării vizibilității proiectului

 
Organizarea și susținerea unei conferințe de lansare a
proiectului

Promovarea proiectului online 

Organizarea și susținerea unei conferințe de finalizare a
proiectului



 
Activitatea 4 - Identificarea,
recrutarea si monitorizarea

grupului tinta
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Elaborarea și publicarea spre informare a metodologiei de
selecție a grupului țintă; Selectarea grupului tinta;
Gestionarea dosarelor de grup țintă, motivarea GT

 Organizarea unei campanii de informare si promovare in
randul tinerilor in vederea identificarii grupului tinta



A 5 - Organizarea si derularea
programului de formare 

in domeniul Competentelor
Antreprenoriale 
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Planificarea programului de formare

Derularea programului de formare

Punerea la dispoziție a platformei de e-learning



 
Activitatea 6 - Furnizarea

serviciilor pentru 
stimularea ocupării
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Organizarea și derularea programului de mediere pe
piața muncii
 
Organizare și derularea programului de consiliere și
orientare profesională

Organizarea și derularea programului de consultanță
pentru dezvoltarea unei afaceri
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Avantajele proiectului

pregătire 
nonformală 
- platformă 

cursuri 
e - learning

înființare 
afaceri și 

posibilitatea 
accesării unei 

finanțări 
nerambursabile

construire 
plan 

de business

 dobândire
competențe - 

curs competențe
antreprenoriale -

recunoscut 
ANC

construire 
plan de carieră 

- Angajare!

1.

2.

3.

4.

5.
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Avantajele colaborării

Oportunitatea 
de a pregăti forța 
de muncă nouă 

fără costuri
adițional

Construirea unei
colaborari pe

termen lung cu
entitățile care

implementează
prezentul proiect



Persoane de contact:
Dorin Calin

0747 503 070 
calin.dorin@rcgconsulting.ro

Marianina Trandafir
0754380566

marianina.trandafir@gmail.com
 

Vă mulțumim frumos pentru atenție!
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