Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
Data: 28.04.2014
COMUNICAT DE PRESĂ – CONFERINTA LANSARE PROIECT
S.C. ASCENDIS TEAM S.R.L., în parteneriat cu S.C. A&C COMPANY S.R.L., S.C. TERRA
CONSTRUCTII S.R.L. si EQUIPO HUMANO S.L., au plăcerea să anunţe organizarea conferinței
de lansare a Proiectului „Masuri active si strategii de ocupare pentru persoane
neocupate” cu sprijin financiar din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor
active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea
masurilor active de ocupare”, contract de finantare POSDRU/125/5.1/S/124824, ce se va
desfasura miercuri, 30.04.2014, începând cu ora 12,00, în localitatea Sântimbru,
Restaurant Galaxy, DN1, jud.Alba
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 31.03.2014 şi are ca
obiectiv general „ Facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor, tinerilor someri,
somerilor de lunga durata a persoanelor in cautarea unui loc de munca din Regiunile
Centru si Nord-Est prin cresterea competitivitatii resurselor umane, imbunatatirea si
extinderea competentelor profesionale precum si promovarea si sustinerea
antreprenoriatului in vederea dezvoltarii sustenabile in ocupare, pe o piata a muncii
deshisa, flexibila si inclusiva. ”Prin proiect se vor oferi servicii integrate şi personalizate
pentru 800 persoane neocupate (200 persoane inactive, 200 persoane in cautarea unui loc de
munca si 400 someri, din care 300 someri de lunga durata tineri si adulti) pe o piata a muncii
deschisa, flexibila si inclusive. Se vor desfasura 29 programe de formare profesională.
Totodata se urmareste cresterea ratei de ocupare a somerilor de lunga durata prin
integrarea a 12,2% din totalul grupului tinta, prin intermediul sedintelor organizate de JOB
Club, mediarea muncii cu utilizare TIC, organizarea a 4 burse de locuri de munca, inclusiv
prin actiuni transnationale. Se va promova dezvoltarea economiei regionale prin facilitatrea
participarii a 220 de persoane la activitati complexe de dezvoltarea competentelor
antreprenorialesi initierea a minim 5 activitati independente. Proiectul se va implementa în
judeţele Alba, Neamţ şi Botosani. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 7.962.515
lei. Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de 7.564.389,25 lei (6.883.594,22 lei
din FSE, 680.795,03 lei din bugetul national). Contributia beneficiarului este de 398.125,75
lei.
La Conferinţa de lansare a proiectului vor participa reprezentanți ai partenerilor și massmedia.
Pentru mai multe informaţii despre derularea proiectului vă rugăm să contactaţi
S.C.Ascendis Team S.R.L., telefon 0756/058956, 0749/171236, 0374/063971, fax
0358/108949 e-mail: ascendis _team@yahoo.com.
Persoana de contact: dl. Harmanas Calin Teodor - Manager de proiect.

