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COMUNICAT DE PRESA 

 

 

Proiect  „Masuri inovative si flexibile pentru combaterea somajului prin utilizarea  

tehnologiei informatiei si comunicarii” 

 

 AgenŃia Judeteana pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Bistrita - Nasaud este beneficiara 

unui proiect POSDRU in valoare de 13.947.315 lei intitulat „Masuri inovative si flexibile pentru 

combaterea somajului prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicarii” - „Dezvoltarea si 

implementarea masurilor active de ocupare” – DMI 5.1. 

 Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Fundatia SATEAN Braila, CCSE – Centrul 

de Consultanta si Studii Europene Galati, SC SIDA GROUP SRL, Fundatia Centrul Roman pentru 

Intreprinderi Mici si Mijlocii – CRIMM. 

 Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii de ocupare pentru 1300 

persoane din regiunile de dezvoltare a tarii Sud – Est, Nord – Vest si Bucuresti – Ilfov, din randul 

persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, din randul somerilor cu precadere a celor de lunga 

durata si a tuturor persoanelor inactive pe piata muncii, prin pachete de masuri vizand incadrarea in 

munca a grupurilor dezavantajate in scopul dezvoltarii capitalului uman si cresterii competitivitatii, 

prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati 

sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna.  

 Durata proiectului este de 18 luni. 

 Formarea profesionala in cadrul acestui proiect cuprinde: 

- cursuri de calificare (operator introducere, validare si prelucrare date; telefonist); 

- cursuri de perfectionare (contabilitate asistata pe calculator; operator calculator electronic 

si retele; administrator de retea; designer pagini web; competente antreprenoriale; manager de 

proiect; manager imbunatatire proces; competente informatice; responsabil proces; limba engleza; 

limba italiana); 

- curs fundamente juridice pentru inceperea unei noi afaceri; 
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- curs marketing; 

- curs management; 

- curs intocmirea unui plan de afaceri; 

Prin acest proiect se doreste sa se dea posibilitate somerilor si tuturor persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de munca de a se integra sau reintegra pe piata muncii cu succes, datorita 

dobandirii unui bagaj de cunostinte tehnice specifice si de perfectionare, care sa permita cresterea 

profesionala a acestora si mentinerea activa pe piata muncii, fie ca simpli lucratori incadrati in 

munca, fie ca antreprenori sprijinind domeniul afacerilor. 

 

 

 

Director Executiv, 

 

RÂPAN OTILIA 


