
 

 
 

 

cnanțat din Pramul Operational Capital Uman 2014-2020 
TitluProiect:  în risc                                        
 

Data: 25 Ianuarie 2023 
 

Dezvoltare profesionala si integrare sustenabila a somerilor si persoanelor 

inactive pe piata muncii! 
   Asociația "Educație și Viitor" anunta lansarea proiectului‚ „Dezvoltare profesionala si integrare sustenabila a somerilor si 

persoanelor inactive pe piata muncii!”proiect imlementat in  parteneriat cu ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE 

SUSTENABILA " EVOLUTIV "- A.I.S.E - P1 începând cu luna Ianuarie 2023, Contract Nr.  POCU/1080/3/16/157187. 

 Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 

3: Locuri de muncă pentru toți/Operațiune compozita O.S 3.1,O.S 3.4 

O.S.3.1. –Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 

ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație 

O.S.3.4. Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-

formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), 

persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație. 

Bugetul total al proiectului este de 4,764,006.11 lei, din care: 

► valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European este de 4.049.405,19; 

► valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este de 714.600,92 lei; 

Perioada de implementare a proiectului: 03.01.2023-31.12.2023 (12 luni) 

Obiectivul  general al proiectului consta in promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca neocupate 

din regiunea Nord-Est, judetele Neamt, Botosani si Vaslui, prin implementarea unui set complex de masuri integrate personalizate 

pentru minim 210 someri si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor 

cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie care vor conduce la imbunatatirea competentelor fortei de munca in vederea 

asigurarii unei ocupari de calitate in sectoarele competitive, precum si la cresterea gradului de insertie profesionala a  acestora. 

Obiectivul general al proiectului va fi atins printr-un cumul de activitati integrate si personalizate care vor asigura pe termen 

lung, incluziunea socio-profesionala a persoanelor vizate, cat si cresterea stimei de sine si a independentei financiare a grupului 

tinta. 

 Efectul pozitiv pe termen lung rezulta din faptul ca accentul va fi pus pe furnizarea de servicii integrate personalizate, 

respectiv informare si consiliere, formare in meserii solicitate pe piata muncii si mediere pentru obtinerea unui loc de munca.  

Grupul tinta – format din 210 persoane- șomeri și inactivi cu varsta de peste 30 ani  vor beneficia de un set complex de 

masuri integrate personalizate in vederea facilitarii accesului acestora la un loc de munca,  inclusiv prin certificarea 

competentelor profesionale a (170 persoane 80,95%) GT si integrarea pe piata muncii a (min 95 pers, 45,23%) GT, din 

categoriile someri si inactivi, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, 

persoanelor cu nivel redus de educatie. 

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului, vizează: 

• 210 persoane (100% grup tinta) vor fi informate si constientizate privind accesul pe piata muncii si necesitatea trasarii 

unei traiectorii in ceea ce priveste viata profesionala, beneficiind de servicii de informare si consiliere profesionala; 

• 210 persoane vor fi inscrise la activitatea de formare profesionala organizata in proiect iar 170 persoane (80,95% grup 

tinta)  vor fi  calificate in domenii solicitate pe piata muncii ; 

• 210 persoane vor beneficia de servicii de mediere pe piata muncii; 

• 95 persoane vor fi plasate pe piata muncii contribuind la cresterea ratei de ocupare la nivelul Reg. N-E; 

• 20 persoane din categoriile "greu si foarte greu ocupabil" care au fost sprijinite sa se angajeze vor beneficia de servicii 

suport care sa le ajute sa-si pastreze noul loc de munca. 

 

Conferința de lansare va avea loc în data de 26.01.2023  la Restaurantul Hotelului Victoria – Tg Neamt- Str. 

Mihail Kogalniceanu, Nr. 6-8, incepand  cu ora 15:00 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

 
Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la: 

ASOCIAŢIA "EDUCAȚIE ȘI VIITOR" –B-dul. Gen. N. Dascalescu, Nr. 15, Bl. T1, Sc. B, Piatra Neamt, Jud. Neamț, tel. 0233-

274783, email:educatiesiviitor@yahoo.com, persoană de contact: Corfă Bogdan-Silviu– Manager Poiect 

ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SUSTENABILA " EVOLUTIV "- A.I.S.E - P1 - Comuna Alexandru cel Bun, Sat Viișoara, 

str. Rozelor, nr. 42, Piatra Neamț, județ Neamț , tel. 0733943011, email: office@plurigrup.ro, persoană de contact: Teodoru Raluca-Alexandra- 

Coordonator proiect 

      Comunicat de presă 


