
 
 
 

 

 
 

 
 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Obiective specifice  
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 
Titlul proiectului: Formare și Ocupare pentru Resurse Umane Motivate - F.O.R.U.M. 
Contract: POCU/1080/3/16/157485 
 
 
 
 
 

Data: 26.01.2023 
 

Formare și Ocupare pentru Resurse Umane Motivate - F.O.R.U.M. 
 

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L., în parteneriat cu ASOCIAȚIA „ȘANSĂ ȘI SPERANȚĂ”   
implementează, începând cu data de 03.01.2023, proiectul „Formare și Ocupare pentru Resurse 
Umane Motivate - F.O.R.U.M.” – proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiective specifice 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, Contract POCU/1080/3/16/157485. 
Bugetul total al proiectului este de 4.721.521,00 lei din care: SC PLURI CONSULTING GRUP SRL – 
3.752.308,43 lei, ASOCIAȚIA „ȘANSĂ ȘI SPERANȚĂ” – 969.212,57 lei. Valoarea eligibilă a finanţării 
nerambursabile acordate din Fondul Social European este de 3.853.225,17 lei, valoarea eligibilă a 
finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este 679.980,90 lei, iar contribuţia eligibilă a 
Solicitantului este de 188.314,93 lei. 
 
Durata proiectului: 03.01.2023- 31.12.2023 
 
Obiectivul  general al proiectului constă în promovarea unei ocupari sustenabile și de calitate a forței de 
muncă neocupate din regiunea Nord-Est, județele Neamț, Iași și Suceava, prin implementarea unui set 
complex de măsuri integrate personalizate pentru minim 210 șomeri și persoane inactive, cu accent pe 
șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel 
redus de educație, care va conduce la îmbunătățirea competențelor forței de muncă în vederea asigurării 
unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, precum și la creșterea gradului de inserție profesională 
a acestora. 
 
Rezultatele anticipate ale proiectului: 

 210 persoane (100% grup țintă) vor fi informate și conștientizate privind accesul pe piața muncii, 
beneficiind de servicii de informare și consiliere profesională individuală și de grup; 

 210 persoane (100% grup țintă) vor fi inscrise la activitatea de formare profesională organizată în 
proiect iar minim 170 persoane (80,95% grup țintă)  vor fi  calificate în ocupații solicitate pe piața 
muncii: Electrician în construcții, Confecționer-montator structuri metalice pentru 
construcții, Confecționer-asamblor articole din textile, Cameristă hotel; 

 210 persoane (100% grup țintă)  vor beneficia de servicii de mediere pe piața muncii; 
 95 persoane (45,24% grup țintă) vor fi plasate pe piața muncii contribuind la creșterea ratei de 

ocupare în județele Neamt, Suceava și Iași; 
 20 persoane din categoriile "greu și foarte greu ocupabil" care au fost sprijinite să se angajeze vor 

beneficia de servicii suport care să le ajute să-și păstreze noul loc de muncă. 
 
Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 27.01.2023 la Sala de 
conferințe din cadrul Central Plaza Hotel, Piatra Neamț, începând cu ora 12.00. 
 

      Comunicat de presă 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
 
Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. - Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamţ, tel. 0733-943011 
Manager Proiect: Serghie George Cătălin; email: office@plurigrup.ro. 
ASOCIAȚIA „ȘANSĂ ȘI SPERANȚĂ” - B-dul G-ral Nicolae Dăscălescu nr.15, Bl. T1, Sc. B, parter, Piatra 
Neamț, Coordonator Proiect: Anton Mirela Mihaela; tel. 0786-278876, email: sansasisperanta@yahoo.com 
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