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Newsletter nr.1 

Soluţii inovatoare de 

(re)integrare a şomerilor şi 

persoanelor pe piaţa 

muncii 05 Iunie 2014 

 

În data de 16.05.2014 la sediul Fundației  Româno-Germană CPPP Timișoara a 

avut loc conferința de lansare a proiectului Soluţii inovatoare de (re)integrare a 

şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii, proiect cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active 

de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea 

măsurilor active de ocupare”, Contract  de finanţare nr. POSDRU/125/5.1/S/134796.  

Beneficiarul proiectului mai sus menționat este Fundația Româno-Germană 

CPPP Timișoara. Parteneri din cadrul proiectului sunt Fundaţia pentru Cultură 

şi Învăţământ Ioan Slavici, Patronatul  Întreprinderilor  Mici  şi  Mijlocii, Agenţia 

Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă și Solaris 

Förderzentrum für Jugend und Umwelt 

gGmbH Sachsen.  

Obiectivul proiectului: creșterea 

competitivității a 660 de șomeri și 

persoane în căutarea unui loc de muncă 

din Regiunea de Vest, Nord-Est și Sud-

Est în special șomeri de lungă durată prin 

participarea la un program de informare, 

consiliere și formare profesională. 
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Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.  

Valoarea eligibilă a proiectului fiind de 3.909.181,92  lei.  

Grupul țintă al proiectului este format din: 

Persoane în căutarea  unui loc de muncă 147 persoane 

Șomeri  100 persoane 

Șomeri de lungă durată  213 persoane 

Șomeri peste 45 ani 50 persoane  

Șomeri tineri 75 persoane 

Șomeri de lungă durată tineri 75 persoane 

 

Concret, proiectul își propune creșterea gradului de informare în rândul a 1000 de 

șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă în ceea ce privește 

oportunitățile de reintegrare pe piața muncii, prin organizarea unor evenimente, 

distribuire de materiale informative etc.  

Un număr de  660 de șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă vor 

beneficia de programul de consiliere oferit, din care 608 persoane vor urma 

cursuri de inițiere, specializare, cursuri de dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale sau calificare de nivelul 1 (360 ore). Cele mai bune 5 de idei de 

afaceri vor fi premiate, iar autorii lor îndrumați în inițierea de afaceri independente. 

Partenerii proiectului vor organiza târguri de joburi pentru persoanele din cadrul 

proiectului. Se estimează ca odată cu finalizarea cursurilor de formare profesională, 

în termen de 6 luni, un număr de 92 de șomeri și persoane în căutarea unui loc 

de muncă să fie angajați.  

Fundația  Româno-Germană CPPP Timișoara 

 (Fundația Româno-Germană de pregătire și perfecționare profesională în 

domeniul construcțiilor) 

 

Catargiu Felicia, Responsabil relații publice 

Telefon: 0256 426 780  

www.frgtim.ro 

Adresa: Calea Aradului nr. 56 Timișoara 

 

http://www.frgtim.ro/
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