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3 - Locuri de muncă pentru toți

Denumire apel

298 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive,
persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Cod apel

POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6

Lista intermediară a proiectelor aprobate
Evaluare tehnico-financiara

Nr. crit.

Cod proiect

Solicitant

Titlu

1

120954 OCUPARE PRIN CALIFICARE

FUNDATIA MARA

2

121166 ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR GORJENI

Sanse Crescute de Ocupare pentru Persoanele Inactive

3

SCOALA ROMANA DE AFACERI A
121663 CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE
FILIALA ALBA IULIA

Parteneriate pentru stimularea angajabilitatii si locuri
de munca inovatoare

Adresa solicitant

Municipiul Deva, România, Str. 22
Decembrie nr. 37A, Cam. 300, judetul
Hunedoara, cod postal 330166,

Alexandru Ioan Cuza, nr. 1, Municipiul
Târgu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210132,
ROMÂNIA

Categorie Beneficiar

Regiune/ Județ

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica Regiunea Vest/Judet
de drept privat fara scop
Hunedoara
patrimonial)

organism neguvernamental
nonprofit (persoană juridică Sud-Vest
de drept privat fără scop
Oltenia/Dolj, Gorj,
patrimonial)

Municipiul Alba Iulia, Str. AVRAM IANCU nr.
Furnizor autorizat de
7A, judetul Alba, cod postal 510085,
formare profesionala
România

Centru/Alba
Vest/Hunedoara

Punctaj

Obiectiv specific

Obiectivul general al proiectului

Scopul acestui proiect este Promovarea
unei ocupari sustenabile si de calitate a
fortei de munca si sprijinirea mobilitatii
fortei de munca
(corespunzator Obiectivului Tematic 8),
pentru Îmbunatatirea nivelului de
3.8
competente profesionale si cresterea
gradului de ocupare a 510
persoane din judetul Hunedoara, someri si
persoane inactive, persoane de etnie roma,
persoane din mediul rural, pe perioada
celor 18
luni de implementare a proiectului.
Scopul acestui proiect este Promovarea
unei ocupări sustenabile și de calitate a
forței de muncă și sprijinirea mobilității
forței de muncă (corespunzator
Obiectivului Tematic 8), pentru
Îmbunătățirea nivelului de competențe
profesionale și creșterea gradului de
ocupare a 360 persoane din Regiunea SudVest Oltenia si Regiunea Vest, șomeri și
persoane inactive, persoane de etnie romă,
persoane din mediul rural, pe perioada
celor 18 luni de implementare a
proiectului. Obiectiv general. Furnizarea
Obiectiv specific integrat masurilor pentru stimularea ocuparii fortei
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 de munca, in conformitate cu prevederile
Legii 76/2002, in scopul Cresterii ocuparii a
360 persoane din Regiunea Sud-Vest
Oltenia si Regiunea Vest (someri și
persoane inactive, șomeri de lungă durată,
lucrători vârstnici peste 55 ani, persoane cu
dizabilităţi, persoane cu nivel redus de
educație, cetățeni români aparținând
minorităţii roma, persoane din mediul
rural, în special cele din agricultura de
subzistență și semi-subzistența), prin
acordarea serviciilor de informare si
consiliere profesionala, medierea muncii si
formare profesionala, interventie

98.0

97

97

3.14

Cresterea accesului la piata muncii a 502
persoane din judetele Alba si Hunedoara,
someri si persoane inactive, persoane din
mediul rural si cetateni de etnie roma, prin
funizarea de pachete de masuri integrate
pentru imbunatatirea competentelor si
abilitatilor personale si profesionale ale
acestora.

Contributie UE

Contributie nationala (
BS)

Total AFN

4 718 424.43

434 672.11

5 153 096.54

4 712 033.85

831 535.38

5 543 569.23

4 726 421.38

834 074.36

5 560 495.74

4

5

6

7

121699

EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY COMPETENT – Dezvoltarea competentelor profesionale Municipiul Bucuresti, România, Str. BUDILA Furnizor autorizat de
SRL
pentru un loc de munca mai bun
nr. 12
formare profesională

121139 RU EUROPE SRL

120522 ULTRA SECURITY S.R.L.

120654 ASOCIATIA PAKIV ROMANIA

CRAFT- CResterea ocuparii ForTei de munca din
Regiunea Nord-Est prin masuri inclusive

MAI – Măsuri Accesibile de Integrare pentru șomeri și
persoane inactive, cetățeni români aparținând
minorităţii roma, persoane din mediul rural din
Regiunea Centru

S.C.O.P. - Suport pentru Calificare, Ocupare,
Profesionalizare

Municipiul Braila,Str. MIRCEA VODA nr.
Furnizor autorizat de
34BIS, camera 1, judetul Braila, cod postal formare profesionala
, România

Municipiul Brasov, Str. ROSIORILOR nr. 6,
judetul Brasov, cod postal 500102,
România

Furnizor autorizat de
formare profesionala

organism neguvernamental
Emil Racoviță, nr. 76, Municipiul Alba Iulia, nonprofit (persoană juridică
judetul Alba, cod postal 510175, ROMÂNIA de drept privat fără scop
patrimonial)

Centru/Brasov,
Covasna;Sud –
Muntenia/Dambovit
a,
Giurgiu,Prahova;Sud
–
96,5
Muntenia/Prahova,
Teleorman;Sus –
Est/ Braila, Buzau,
Constanta, Galati,
Vrancea

Nord Est/Botosani,
Iasi, Suceava

96,5

Centru/Alba, Brasov,
Covasna, Harghita, 96,5
Mures, Sibiu

Centru/Alba,
Brasov, Covasna,
Harghita, Mures,
Sibiu, SudMuntenia/ Arges,
Calarasi, Dambovita,
Giurgiu, Ialomita,
Prahova, Teleorman

96

Ocuparea a 227
persoane din grupul
tinta al proiectului din
Regiunile Sud Muntenia,
Sud-Est si Centru, prin
participarea la
servicii calitative de
mediere a muncii,
formare profesionala,
informare si consiliere
profesionala.

Facilitarea ocuparii a 504 someri, persoane
inactive, persoane de etnie roma si
persoane din mediu rural, in ocupatii
solicitate la nivelul Regiunilor Sud
Muntenia, Sud Est si Centru si identificate
prin proiect, prin oferirea de servicii
calitative integrate de
informare si consiliere profesionala,
mediere a muncii, formare profesionala,
evaluarea competentelor si indrumarea pe
parcursul
procesului de integrare socio-profesionala
la noul loc de munca.

4 494 908.40

793 219.13

5 288 127.53

3.14

Cresterea oportunitatilor de ocupare si
facilitarea integrarii pe piata muncii prin
imbunatatirea competentelor pentru 460
de someri si persoane inactive (cu accent
pe somerii de lunga durata, lucratorii
varstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel
redus de educatie), persoane de etnie
roma si persoane din mediul rural (in
special persoanele din agricultura de
subzistenta si semi-subzistenta), din
regiunea Nord-Est, judetele Iasi, Suceava si
Botosani, prin oferirea unor servicii
integrate de masuri active si personalizate
de ocupare, cuprinzand informare si
consiliere, mediere, programe de formare
profesionala, constientizare si life coaching.

4 335 095.22

765 016.80

5 100 112.02

3.14

Accesarea oportunitatilor de dezvoltare
profesionala si cresterea sanselor de
insertie
profesionala a 510 someri si persoane
inactive, cu accent pe somerii de lunga
durata, lucratorii varstnici (55-64 ani),
persoane cu
dizabilitati, persoane cu nivel redus de
educatie, cetateni romani apartinand
minoritatii roma, persoane din mediul
rural, in special cele din
agricultura de subzistenta si semisubzistenta, prin implementarea unor
masuri durabile de ocupare, cu caracter
activ, preventiv, inovativ
si flexibil si dezvoltarea unor competente
adecvate care sa raspunda nevoilor pietei
fortei de munca, cu promovarea calitatii
vietii si a invatarii de-a lungul vietii, in
decursul a 18 luni, la nivelul regiunii de
implementare Centru, judetele Brasov,
Alba, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

4 485 199.83

791 505.85

5 276 705.68

4 173 994.68

736 587.30

4 910 581.98

Obiectivul general il reprezinta promovarea
si cresterea gradului de ocupare
sustenabila si de calitate a fortei de munca
pentru 360 de persoane, someri si
persoane inactive (someri de lunga durata
si/sau persoane cu dizabilități sau persoane
cu studii primare (ISCED1) sau gimnaziale
(ISCED2) si/sau persoane cu studii liceale
(ISCED3) sau postliceale (ISCED4), persoane
Obiectiv specific integrat
peste 54 de ani), persoane de etnie roma si
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
persoane din mediul rural din regiunile
Centru si Sud Muntenia, prin dezvoltarea si
implementarea unui set complex de masuri
integrate si personalizate, care vizeaza
imbunatatirea accesului pe piata muncii,
cresterea gradului de insertie profesionala
si indirect sociala, prin imbunatatirea
aptitudinilor si a competentelor grupului
tinta.

8

121555

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI STUDII
EUROPENE SRL

Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a
forței de muncă prin programe de formare
individualizate in regiunea de Sud-Est

9

121556

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI STUDII
EUROPENE SRL

Municipiul Galați, România, Str. Energiei nr.
Pachet integrat de masuri de ocupare individualizate in
24A, Etaj 1, județul Galați, cod postal
întreprindere mijlocie
regiunea Nord-Vest
800247, România

10

121109 RU EUROPE SRL

DELTA - DEzvoLTArea si insertia profesionala a
resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est

Municipiul Galați, România, Str. Energiei nr.
24A, Etaj 1, județul Galați, cod postal
întreprindere mijlocie
800247, România

Municipiul Brăila, România, Str. MIRCEA
VODĂ nr. 34BIS, camera 1, județul Brăila,
România

Furnizor de formare
profesională

Nord-Est / Județul
Bacău, Județul Vaslui

95

95

Sud-Est/ Brăila,
Buzău, Galați

94,5

Obiectivul general al proiectului consta in
accesul la locuri de munca pentru
persoanele aflate în cautarea unui loc de
munca si pentru persoanele inactive,
inclusiv pentru somerii de lunga durata si
pentru persoanele cu sanse mici de
angajare, cresterea ocuparii somerilor si a
persoanelor inactive, cu accent pe somerii
de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64
ani), persoanelor cu dizabilitați,
persoanelor cu nivel redus de educație, a
cetațenilor români aparținând minoritații
roma, si a persoanelor din mediul rural, în
special cele din agricultura de subzistența si
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
semi-subzistența si imbunatațirea nivelului
de competențe, inclusiv prin evaluarea si
certificarea competențelor dobândite în
sistem non-formal si informal al somerilor
si persoanelor inactive, cu accent pe
somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici
(55-64 ani), persoanelor cu dizabilitați,
persoanelor cu nivel redus de educație, al
cetațenilor români aparținând minoritații
roma si al persoanelor din mediul rural, în
special cele din agricultura de subzistența si
semi-subzistența prin acordarea de
pachete integrate si personalizate care sa
asigure cresterea ocuparii si imbunatatirea
Obiectivul general al proiectului consta in
accesul la locuri de munca pentru
persoanele aflate în cautarea unui loc de
munca si pentru persoanele inactive,
inclusiv pentru somerii de lunga durata si
pentru persoanele cu sanse mici de
angajare, cresterea ocuparii somerilor si a
persoanelor inactive, cu accent pe somerii
de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64
ani), persoanelor cu dizabilitați,
persoanelor cu nivel redus de educație, a
cetațenilor români aparținând minoritații
roma, si a persoanelor din mediul rural, în
special cele din agricultura de subzistența si
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
semi-subzistența si imbunatațirea nivelului
de competențe, inclusiv prin evaluarea si
certificarea competențelor dobândite în
sistem non-formal si informal al somerilor
si persoanelor inactive, cu accent pe
somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici
(55-64 ani), persoanelor cu dizabilitați,
persoanelor cu nivel redus de educație, al
cetațenilor români aparținând minoritații
roma si al persoanelor din mediul rural, în
special cele din agricultura de subzistența si
semi-subzistența prin acordarea de
pachete integrate si personalizate care sa
asigure cresterea ocuparii si imbunatatirea

14

Obiectivul general al proiectului - integrarii
pe piata muncii prin imbunatatirea
competentelor pentru 460 de someri si
persoane inactive (cu accent pe somerii de
lunga durata, lucratorii varstnici (55-64
ani), persoanele cu nivel redus de
educatie), persoane de etnie roma si
persoane din mediul rural (in special
persoanele din agricultura de subzistenta si
semi-subzistenta), din regiunea Sud-Est,
judetele Braila, Galati si Buzau, prin
oferirea unor servicii integrate de masuri
active si personalizate de ocupare,
cuprinzand informare si consiliere,
mediere, programe de formare
profesionala, constientizare si life coaching.

3 505 945.48

618 696.26

4 124 641.74

3 505 945.48

618 696.26

4 124 641.74

4 438 610.36

783 284.18

5 221 894.54

11

12

13

14

121054

ASOCIAŢIA DE CONSULTANŢĂ SOCIALĂ
ŞI FORMARE PROFESIONALĂ VEST

121709 TIGER SECURITY SERVICES S.A.

121191

ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR
(A.S.S.D)

121500 Sanse pentru ocupare durabila

PRO-WORK

Fereastra catre un viitor mai bun pe piata muncii

Masuri Active pentru Stimularea Ocuparii pentru
persoanele cu sanse reduse de angajare (persoane
inactive, persoane din mediul rural, persoane de etnie
roma) din Regiunea Sud-Muntenia (M.A.S.O.)

FIRST JOB SCHOOL SRL

Constantin Nottara, nr. 5, Municipiul
Timişoara, judetul Timiş, ROMÂNIA

Municipiul Bucuresti, Str. Soldat Ghita
Serban nr. 47-53, sector 3, judetul
Bucuresti, cod postal
031615, România

Prof. Cornel Popa, nr. 69A, Municipiul
Târgovişte, judetul Dâmboviţa, cod postal
130008, ROMÂNIA

Municipiul Brasov, România, Str.
13Decembrie nr. 90A, bl.5 sc.A ap.10,
judetul Brasov, cod postal 500146,
România

organism neguvernamental
Nord-Vest/ Bistriţanonprofit (persoană juridică
Năsăud, Vest/Arad,
de drept privat fără scop
Timis
patrimonial)

Furnizor autorizat de
formare profesionala

întreprindere mica

94

4 320 831.30

762 499.64

5 083 330.94

3 056 368.38

539 359.13

3 595 727.51

93,5

Scopul proiectului este reprezentat de
implementarea masurilor active de
ocupare pentru 360 de persoane cu sanse
reduse de angajare, din care 50% (180
persoane) vor face parte din categoria
somerilor si persoanelor inactive (cu accent
pe persoane cu varsta peste 54 ani, someri
pe termen lung, persoane cu dizabilitati si
persoane cu studii primare, gimnaziale,
liceale sau postliceale), 20% vor apartine
Obiectiv specific integrat
etniei Rome si 30% vor avea
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
resedinta/domiciliul in mediul rural, din
Regiunea Sud-Muntenia, prin oferirea de
servicii specializate de informare si
consiliere profesionala, formare
profesionala, evaluare si certificare a
competentelor profesionale si medierea
muncii, in vederea identificarii, ocuparii si
pastrarii de catre acestia a unui loc de
munca sau infiintarea unei activitati
independente.

3 673 201.93

648 212.11

4 321 414.04

93.0

Obiectivul general al proiectului urmareste
promovarea ocuparii sustenabile si a
mobilitatii profesionale si teritoriale a fortei
de munca pe
plan inter-regional pentru someri si
persoane inactive (cu accent pe somerii de
lunga durata, inclusiv lucratori varstnici,
persoane cu
dizabilitati si cu nivel redus de educatie),
pentru cetateni de etnie roma si pentru cei
din mediul rural din Regiunile Centru, SudEst, Sud
Muntenia si Nord-Est, pe o perioada de 18
luni.

4 478 229.29

790 275.76

5 268 505.05

Sud
Muntenia/Arges,
Calarasi, Dambovita,
Giurgiu, Ialomita,
Prahova, Teleorman

Sudorganism neguvernamental
Muntenia/Arges,
nonprofit (persoană juridică
Calarasi, Dambovita,
de drept privat fără scop
Giurgiu, Ialomita,
patrimonial)
Prahova, Teleorman

Regiunea
Centru/Judetul
Brasov

Obiectivul general al proiectului este:
Promovarea unei ocupări sustenabile și de
calitate a forței de muncă și sprijinirea
mobilității forței de muncă în Regiunile
Vest și Nord-Vest prin servicii de consiliere
profesională pentru minim 520 de
persoane dezavantajate pe piața muncii,
îmbunătățirea nivelului de competențe
profesionale pentru 430 de persoane și
creșterea ocupării pentru minim 270 de
persoane în decurs de 18 luni. Obiectivul
general al proiectului este în concordanță
cu obiectivele POCU 2014-2020, adresânduObiectiv specific integrat se în mod nemijlocit Axei prioritare 3 –
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Locuri de muncă pentru toți, adresându-se
categoriilor defavorizate pe piața muncii,
obiectivului tematic 8 – Promovarea unei
ocupări sustenabile și de calitate a forței de
muncă prin sprijinirea mobilității forței de
muncă, oferind servicii individualizate, care
vizează integrarea eficientă a grupului țintă
pe piața muncii și priorității de investiții 8.i Accesul la locuri de muncă pentru
persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă și pentru persoanele inactive,
inclusiv pentru șomerii de lungă durată și
pentru persoanele cu șanse mici de
angajare, inclusiv prin inițiative locale de

94

3.14

3.8

Facilitarea accesului la locuri de munca
pentru persoanele aflate în cautarea unui
loc de
munca si pentru persoanele inactive,
inclusiv pentru somerii de lunga durata si
pentru persoanele cu sanse mici de
angajare prin
furnizarea de masuri integrate de sprijin
pentru mobilitatea fortei de munca.

15

16

17

18

19

Calificare si Mediere pentru Ocupare in
120820 Sectorul Auto din Regiunea Centru
FUNDATIA ROMTENS
(CMOSA-RC)

121711 TIGER PROTECTOR COMPANY S.R.L.

121325

Un pas pentru viitorul tau

ASOCIATIA ,,EXCELENTA IN EDUCATIE SI
Activ - Locul tau de munca!
FORMARE CONTINUA"

Valorificarea potenţialului capacităţii de muncă a
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ŞI INOVARE
persoanelor inactive şi a şomerilor prin îmbunătăţirea
120317 SOCIALĂ PENTRU TINERET ŞI PERSOANE
competentelor profesionale a acestora, necesare
DIN GRUPURI VULNERABILE ASIST
dobândirii accesului pe piaţa muncii – ASIST LESS

121616 EURINPRO ADVISORY S.R.L.

O sansa pentru viitorul tau

organism neguvernamental
Municipiul Bucuresti, România, Str. Aleea
nonprofit (persoana juridica Regiunea BucurestiStanila nr. 2, judetul Bucuresti, cod postal -,
de drept privat fara scop
Ilfov/ Judetul Ilfov
România
patrimonial)

Municipiul Bucuresti, Str. Ion Tuculescu nr.
42A, Bloc PM40, Ap. 1, judetul Bucuresti,
Furnizor autorizat de
cod
formare profesionala
postal -, România

Strada Bvd. Aviatorilor nr. 18, Municipiul
Bucureşti, Bucureşti, România

Simion Mehedinti, Municipiul Bucureşti,
judetul Bucureşti, ROMÂNIA

Sud
Muntenia/Arges,
Calarasi, Dambovita,
Giurgiu, Ialomita,
Prahova, Teleorman

Municipiul Bucuresti, România, Str. Intrarea Furnizor autorizat de
Chefalului nr. 12F
formare profesională

Centru/ Braşov, Sud
– Muntenia/Calarasi,
Giurgiu, Ialomita,
Prahova, SudEst/Constanta,
Tulcea, Vrancea

Sud –
Muntenia/Arges,
Calarasi, Dambovita,
Giurgiu, Ialomita,
Prahova, Teleorman

4 674 327.46

824 881.32

5 499 208.78

3.14

Facilitarea accesului la locuri de munca
pentru persoanele aflate in cautarea unui
loc de
munca si pentru persoanele inactive,
inclusiv pentru somerii de lunga durata si
pentru persoanele cu sanse mici de
angajare prin
furnizarea de masuri integrate de sprijin
pentru mobilitatea fortei de munca.

3 375 606.02

595 695.18

3 971 301.20

Furnizarea de masuri integrate,
personalizate, de informare, consiliere
profesionala, mediere a muncii, formare
profesionala, evaluare si certificare a
competentelor dobândite în sistem nonObiectiv specific integrat
92
formal și informal pentru 360 de persoane 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9
someri si persoane inactive, persoane din
mediul rural si cetateni de etnie roma din
judetul Buzau in vederea facilitarii insertiei
pe piata muncii si ocuparii durabile a
acestora

4 349 642.53

767 583.98

5 117 226.50

Obiectivul general al proiectului este de
creare a mecanismului de facilitare a
accesului persoanelor somere si inactive, a
persoanelor de etnie roma si a persoanelor
din mediul rural, din regiunile mai putin
dezvoltate, la activitati, instrumenre,
Obiectiv specific integrat
masuri si interventii integrate, active,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
inovative, profesionale si personalizate de
insertie pe piata muncii, in vederea
dobandirii si certificarii unor noi cunostinte,
competente, abilitati si aptitudini de
munca, avand ca scop final cresterea
gradului de ocupare in randul acestora.

4 736 026.82

792 954.22

5 528 981.04

2 736 682.48

482 943.97

3 219 626.45

93.0

93

organism neguvernamental
nonprofit (persoană juridică
Sud-Est / Buzău
de drept privat fără scop
patrimonial)

organism neguvernamental
nonprofit (persoană juridică
de drept privat fără scop
patrimonial)

3.8

Obiectivul general al proiectului este
cresterea nivelului de ocupare la nivelul
Regiunii Centru, prin furnizarea de servicii
specializate de
ocupare, insotita si de organizarea de
programe de formare profesionala, pentru
510 someri, persoane inactive, persoane
din mediul rural
si persoane de etnie roma.

92

Cresterea numarului de persoane ocupate,
care anterior au beneficiat de
imbunatatirea nivelului de competente,
prin evaluarea si certificarea
competentelor dobandite in sistem nonCresterea capacitatii
formal si informal, persoane ocupate
individuale de ocupare a
provenind din randul somerilor si al
somerilor si persoanelor
persoanelor
inactive prin, formare
inactive, al somerilor de lunga durata, al
92 profesionala, validarea
lucratorilor varstnici (55-64 ani), al
competentelor obtinte
persoanelor cu dizabilitati, al persoanelor
pe alte cai decat cele
cu nivel redus de educatie, al cetatenilor
formale.
romani apartinand minoritatii roma, al
persoanelor din mediul rural, in special cele
din agricultura de subzistenta si
semi-subzistenta din regiunea Sud
Muntenia

20

21

22

23

121223 ULTRA SECURITY S.R.L.

121590 XEROM SERVICE S.R.L.

121541 ASTRAL CONSULTING SRL

121480 XEROM SERVICE S.R.L.

FACIL – Facilitarea Accesului la Creșterea Integrării
Locale pentru șomeri și persoane inactive, cetățeni
români aparținând minorităţii roma, persoane din
mediul rural din Regiunea Centru

VREI SA FII OCUPAT! INVATA!

ROM - Realitatea Ocuparii de Maine

SIM - SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIATA
MUNCII

Municipiul Brasov, Str. ROSIORILOR nr. 6,
judetul Brasov, cod postal 500102,
România

Municipiul Alba Iulia, Str. AMPOIULUI nr.
2A, judetul Alba, cod postal 510192,
România

Municipiul Resița, România, Str. STR.
COLONIA SCINTEII nr. 3, Punct de lucru
activitate de formare

Municipiul Alba Iulia, Str. AMPOIULUI nr.
2A, judetul Alba, cod postal 510192,
România

Furnizor autorizat de
formare profesionala

Furnizor autorizat de
formare profesionala

întreprindere mica

Furnizor autorizat de
formare profesionala

Centru/Alba, Brasov,
Covasna, Harghita,
Mures, Sibiu

92

Centru/Alba, Brasov,
Covasna, Harghita,
Mures, Sibiu

Vest / Județul CarasSeverin

92

91,5

Centru/Alba, Brasov,
Covasna, Harghita, 91,5
Mures, Sibiu

3.14

Cresterea oportunitatilor de ocupare si
facilitarea integrarii pe piata muncii pentru
someri si
persoane inactive, cu accent pe somerii de
lunga durata, lucratorii varstnici (55-64
ani), persoane cu dizabilitati, persoane cu
nivel redus
de educatie, cetateni romani apartinand
minoritatii roma, persoane din mediul
rural, in special cele din agricultura de
subzistenta si semisubzistenta, din
regiunea Centru, judetele Brasov, Covasna,
Sibiu, Harghita, Mures, Alba, prin oferirea
serviciilor integrate de masuri
active si personalizate de ocupare,
cuprinzand servicii de informare si
consiliere profesionala, mediere, programe
de formare profesionala, business si life
coaching

4 513 928.03

796 575.53

5 310 503.56

3.14

Imbunatatirea nivelului de competente si
cresterea gradului de ocupare al membrilor
grupului tinta din mediul urban si rural din
Regiunea Nord Vest. Proiectul isi propune
ca prin masuri de acompaniere sa sprijine
participarea grupului tinta la activitatile de
formare si de
evaluare si certificare competente, care sa
conduca la integrarea socio-profesionala,
imbunatatirea nivelului de competente si la
cresterea gradului de ocupare al acestora
(someri, persoane inactive, someri de
lunga durata, lucratori varstnici, persoane
cu nivel redus de educatie, persoane in
cautarea unui loc de munca sau inactive
din mediul rural, persoane in cautarea unui
loc de munca sau inactive romi)

4 327 206.36

763 624.65

5 090 831.01

2 323 815.33

410 085.06

2 733 900.39

4 266 604.54

752 930.21

5 019 534.75

Obiectivul general al proiectului consta in
cresterea ocuparii somerilor si a
persoanelor inactive, cu accent pe somerii
de lunga durata, persoanele peste 54 de
ani, persoanele cu dizabilitati, persoanele
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 cu nivel redus de educatie, precum si
pentru persoanele de etnie roma si
persoanele din mediul rural ocupati in
agricultura de subzistenta si
semisubzistenta, prin imbunatatirea
nivelului lor de competente.

3.14

Imbunatatirea nivelului de competente si
cresterea gradului de ocupare al membrilor
grupului tinta din mediul urban si rural din
Regiunea CENTRU. Proiectul isi propune ca
prin masuri de acompaniere sa sprijine
participarea grupului tinta la activitatile de
formare si de
evaluare si certificare competente, care sa
conduca la integrarea socio-profesionala,
imbunatatirea nivelului de competente si la
cresterea gradului de ocupare al acestora
(someri, persoane inactive, someri de
lunga durata, lucratori varstnici, persoane
cu nivel redus de educatie, persoane in
cautarea unui loc de munca sau inactive
din mediul rural, persoane in cautarea unui
loc de munca sau inactive romi)

24
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CENTRU EUROPEAN PENTRU
121328 PROMOVAREA SI INTEGRAREA
ROMILOR

121617 EURINPRO ADVISORY S.R.L.

120634 EUROPEAN STEPS S.R.L.

27

121595 THP ELEMENTAL INVESTMENTS SRL

28

ASOCIAŢIA REGIONALĂ PENTRU
121693
DEZVOLTARE SOCIALĂ

29

120888 BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L.

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și
creșterea gradului de ocupare a șomerilor și
persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și
persoanelor din mediul rural din județul Dolj

Si tu ai dreptul la educatie

ACTIV - Accesibilitate, Consiliere, Transparenta,
Informare pentru Viitor

Municipiul Craiova, România, Str. bdul
Dacia, bl.175J, sc.1, ap.4 nr. 4, , județul
Dolj, cod postal 200280, România

Municipiul Bucuresti, România, Str. Intrarea Furnizor autorizat de
Chefalului nr 12 F
formare profesională

Municipiul Resita, România, Str. Bld.
Republicii nr. 25, , judetul Caras-Severin,
cod postal 320201

Municipiul Bucuresti, Str. Valerian
Competente temeinice in vederea unui grad de ocupare Prescurea nr. 14, judetul Bucuresti, cod
crescut
postal 040268,
România

PINO@SM - Programul Integrat de Ocupare 510@SM

INCONFORM - Informare, consiliere, formare
profesională și mediere pentru creșterea ocupării și
calității forței de muncă

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica
de drept privat fara scop
patrimonial)

Municipiul Constanța, România, Str.
General Manu nr. 69, județul Constanța,
cod poștal -, România

Furnizor autorizat de
formare profesională

564 055.93

3 760 372.87

2 746 393.10

484 657.61

3 231 050.71

Cresterea ocuparii somerilor si a
persoanelor inactive, cu accent pe somerii
de lunga durata, persoanele peste 54 de
Facilitarea ocuparii
ani, persoanele cu dizabilitati, persoanele
pentru un numar de
cu nivel redus de educatie, precum si
91 minimum 207 persoane
pentru persoanele de etnie roma si
apartinand grupului
persoanele din mediul rural ocupati in
tinta vizat
agricultura de subzistenta si
semisubzistenta, prin imbunatatirea
nivelului lor de competente.

4 411 561.88

778 510.92

5 190 072.80

Cresterea gradului de ocupare a somerilor
(de lunga durata, varstnici, de etnie roma,
din mediul rural) prin implementarea unui
set complex de masuri integrate de
ocupare ce vor include programe de FPC,
certificarea competentelor dobandite in
context non-formal,
consiliere si orientare profesionala si
mediere pe piata muncii

3 286 063.51

579 566.31

3 865 629.82

90

Îmbunătățirea nivelului de competente
profesionale si socio-personale pentru 510
persoane din Regiunea Sud Muntenia,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
Judetele Ialomita, Dambovita si Arges, in
scopul cresterii gradului de ocupare pentru
260 dintre acestia

4 682 804.66

826 377.29

5 509 181.95

90

Obiectivul general al proiectului il
constituie cresterea ocuparii pe piata
muncii a somerilor si a persoanelor inactive
(cu accent pe somerii de lunga durata,
lucratorii varstnici, 55-64 ani, persoanele cu
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
nivel redus de educatie), a persoanelor de
etnie roma si a persoanelor din mediul
rural (in special persoanele din agricultura
de subzistenta si semi-subzistenta) din
regiunile Centru, Nord–Est si Vest.

4 547 351.73

802 473.83

5 349 825.56

Cresterea numarului de persoane ocupate,
care anterior au beneficiat de
imbunatatirea nivelului de competente,
prin evaluarea si certificarea
Cresterea capacitatii
competentelor dobandite in sistem nonindividuale de ocupare a formal si informal, persoane ocupate
somerilor si persoanelor provenind din randul somerilor si al
inactive prin, formare
persoanelor
91 profesionala, validarea inactive, al somerilor de lunga durata, al
competentelor obtinte lucratorilor varstnici (55-64 ani), al
pe alte cai decat cele
persoanelor cu dizabilitati, al persoanelor
formale.
cu nivel redus de educatie, al cetatenilor
romani apartinand minoritatii roma, al
persoanelor din mediul rural, in special cele
din agricultura de subzistenta si
semi-subzistenta din regiunea Centru.

Centru/Brasov,
Covasna, Harghita,
Mures, Sibiu

Centru/Harghita;
Vest/Caras - Severin

Sud Est/Constanta,
Vrancea

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica
de drept privat fara scop
patrimonial)

Sud Muntenia /
Județul Argeș,
Județul Dâmbovița,
Județul Ialomița

Municipiul Brasov, România, Str.
Memorandului nr. 33, , județul Brasov, cod întreprindere mijlocie
postal 500045, România

3 196 316.94

91

Furnizor autorizat de
formare profesionala

Centru / Județul
Brașov, Județul
Covasna, Județul
Sibiu

Obiectivul general al proiectului este
facilitarea insertiei pe piata muncii si a
ocuparii durabile pentru 360 de persoane
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 din grupul tinta al proiectului (someri si
persoane inactive, persoane din mediul
rural, cetateni romani apartinand
minoritatii rome) din judetul Dolj.

90,5

3.14

30

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE
121507
PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

31

ASOCIAŢIA REGIONALĂ PENTRU
121641
DEZVOLTARE SOCIALĂ

32

33

34

121710 HURAD AB SRL

120747 PICOIL INFO CONSULT SRL

120667 ASOCIAŢIA "ADL-PROGRES''

IFCA-Informare,consiliere,formare,angajare pentru
persoane aflate in cautarea unui loc de munca in
regiunea SV Oltenia

PINO@SE - Programul Integrat de Ocupare 510@SE

CROIM VIITORUL

"E.G.A.L.O Nord-Vest-Egalitatea accesului la locuri de
munca si ocupare in Nord-Vest"

Municipiul Râmnicu Vâlcea, România, Str.
Calea lui Traian nr. 98, județul Vâlcea, cod
postal 240098,
România

Municipiul Constanța, România, Str.
General Manu nr. 69, județul Constanța,
cod poștal -, România

Municipiul București, România, Str. POET
ANDREI MUREȘANU nr. 9, București, cod
poștal,
România

Municipiul Câmpina,Str. Ion Cîmpineanu nr.
21, județul Prahova, cod poștal 105600,
România

C.R.I.M – CENTRUL DE RESURSE PENTRU INTEGRARE IN Strada DUMBRAVEI nr. 11B, Dumbrava
MUNCA
Roşie, Neamţ, România

institute, centre sau stațiuni
de cercetare-dezvoltare
Vest / Județul Arad,
organizate ca instituții
Județul Hunedoara
publice

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica
de drept privat fara scop
patrimonial)

Furnizor de formare
profesională

Furnizor de formare
profesională

Sud-Est / Județul
Buzău, Județul
Constanța, Județul
Tulcea

Sud - Muntenia/
Călărași, Dâmbovița,
Giurgiu, Prahova

Nord-Vest/ Bihor,
Bistrița-Năsăud, Cluj,
Maramureș, SatuMare, Sălaj

Nord-Est / Bacău,
organism neguvernamental
Iaşi, Neamţ,
nonprofit (persoană juridică
Suceava, Vaslui
de drept privat fără scop
Sud-Est / Brăila,
patrimonial)
Buzău, Galaţi

90

Obiectivul general al proiectului consta in
dezvoltarea sustenabila a competentelor in
domenii prevazute in Planul national de
formare pentru 360 de persoane (someri si
persoane inactive, cu accent pe somerii de
lunga durata, lucratorii varstnici si
persoanele cu nivel redus de educatie;
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
persoane de etnie roma si persoane din
mediul rural) din mediul rural si urban, in
judetele Valcea si Gorj, regiunea Sud-Vest
Oltenia in vederea atragerii pe piata
muncii, prin actiuni care vizeaza adaptarea
la o piata a muncii dinamica, flexibila si
inclusiva.

2 984 262.38

526 634.54

3 510 896.92

89,5

Îmbunătățirea nivelului de competente
profesionale si socio-personale pentru 510
persoane din Regiunea Sud Est, Județele,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
Constanta, Tulcea si Buzău, in scopul
creșterii gradului de ocupare pentru 260
dintre aceștia

4 682 804.66

826 377.29

5 509 181.95

14

Obiectivul general al proiectului este
cresterea si promovarea unei ocupari
sustenabile pentru 504 someri si persoane
inactive din
regiunea Sud Muntenia, facilitarea
accesului la locuri de munca în special
pentru persoanele de etnie roma,
persoane din mediul rural,
persoane ocupate in agricultura de
subzistenta si semi-subzistenta, persoane
vulnerabile sau someri pe termen lung prin
furnizarea de
masuri active personalizate pentru
cresterea nivelului de competente.

4 464 402.51

787 835.74

5 252 238.25

14

Cresterea accesului pe piata muncii pentru
510 persoane aflate in cautarea unui loc de
munca, persoane inactive si someri din
Regiunea
Nord –Vest, prin asigurarea unor pachete
integrate de interventii specializate pentru
stimularea ocuparii forþei de munca,
programe de formare profesionala de
calitate, locuri de munca pentru toate
categoriile de persoane, cu accent pe
somerii de lunga durata, lucratorii varstnici,
persoanele de etnie roma si persoanele din
mediul rural.

2 897 139.54

511 259.81

3 408 399.35

Implementarea unui set complex de masuri
active integrate pentru 510 pers, provenind
din categorii sociale dezavantajate, din
regiunile NE si SE, care urmareste creșterea
Obiectiv specific integrat ocupării șomerilor și a persoanelor inactive,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
cu accent pe şomerii pe termen lung,
3.10
lucrătorii vârstnici (55-64 ani-),din rândul
minorităţii roma, persoanelor cu
dizabilităţi, cu nivel redus de educație, din
mediul rural, în special cele din agricultura
de subzistență și semisubzistență

4 180 271.41

737 694.95

4 917 966.36

89

89

88,5

35
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121705 UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS"

121652

ASOCIAŢIA "INSTITUTUL PENTRU
PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA"

O SANSA PENTRU FIECARE!

Oportunități egale pentru ocupare

37

120882 BLOCUL NATIONAL SINDICAL BNS

Ocupare sustenabila in regiunea Sud Est

38

120886 MONDO CARIERE SRL

Fii competent pe piaţa muncii!

39

ASOCIATIA CERID-CENTRE FOR EQUAL
121437 RIGHTS, INCLUSION AND
DEVELOPMENT

Competitiv pe piața muncii

Municipiul Galati, Str. Domneasca nr.
47,judetul Galati, cod postal -, România

Strada Gemenea nr. 204, Stulpicani,
Suceava, 727506, România

Furnizor autorizat de
formare profesionala

organism neguvernamental
nonprofit (persoană juridică
de drept privat fără scop
patrimonial)

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Turturelelor nr. 11a, județul Bucuresti, cod organizație sindicala
postal -, România

Municipiul Petroșani, Str. Anton Pann nr.
92, județul Hunedoara, România

Furnizor de formare
profesională

Centru/Alba, Brasov,
Covasna, Harghita,
Mures, Sibiu
Nord Est/Bacau,
Botosani, Iasi,
Neamt, Suceava,
Vaslui
Sud
Muntenia/Arges,
88,5
Calarasi, Dambovita,
Giurgiu, Ialomita,
Prahova, Teleorman
Sud Est/Braila,
Buzau, Constanta,
Galati, Tulcea,
Vrancea

Promovarea si cresterea gradului de
ocupare sustenabila si de calitate a fortei
de munca pentru 360 de persoane, someri
si persoane inactive, persoane de etnie
roma si persoane din mediul rural din
regiunea Sud Est, prin dezvoltarea si
Obiectiv specific integrat
88
implementarea unui set complex de masuri
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7
integrate si personalizate, care vizeaza
imbunatatirea accesului pe piata muncii,
cresterea gradului de insertie profesionala
si indirect sociala, prin imbunatatirea
aptitudinilor si a competentelor grupului
tinta.

Sud-Est / Brăila,
Buzău, Constanţa,
Galaţi, Tulcea,
Vrancea

Sud-Est / Județul
Braila, Județul
Constanța, Județul
Galați, Județul
Tulcea

Vest/ Hunedoara

3.14

Cresterea ocuparii si imbunatatirea
nivelului de competente pentru 352
persoane cu rezidenta in regiunile Sud-Est,
Sud-Muntenia, Centru si Nord Est, prin
furnizarea de servicii personalizate de
informare si consiliere profesionala,
formare profesionala, evaluarea si
certificarea competentelor dobandite in
sistem non-formal si informal, mediere pe
piata muncii

87,5

86

Nord-Vest / Bihor,
Bistriţa-Năsăud ,
Cluj, Maramureş,
Satu Mare , Sălaj
Sud - Muntenia /
organism neguvernamental
Strada Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson II,
Argeş, Călăraşi,
nonprofit (persoană juridică
et. 7, apt. 19, Municipiul Bucureşti,
Dâmboviţa, Giurgiu, 84,5
de drept privat fără scop
Bucureşti, 040031, România
Ialomiţa, Prahova,
patrimonial)
Teleorman
Sud-Est / Brăila,
Buzău, Constanţa,
Galaţi, Tulcea,
Vrancea

Cresterea nivelului de competente si
promovarea unei ocupari sustenabile
pentru someri si persoane inactive din
regiunea Sud Est, facilitarea accesului la
locuri de munca în special pentru
persoanele de etnie roma, persoane din
mediul rural, persoane ocupate in
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
agricultura de subzistenta si semisubzistenta, persoane vulnerabile sau
someri pe termen lung prin furnizarea de
masuri active personalizate pentru
cresterea nivelului de competente si prin
recunoasterea competentelor dobandite
informal.
Facilitarea accesului la locuri de munca
pentru persoanele aflate în cautarea unui
14
loc de munca si pentru persoanele inactive
din Regiunea Vest.
Promovarea si cresterea gradului de
ocupare sustenabila si de calitate a fortei
de munca pentru 360 de persoane din
mediul rural din regiunile Nor Vest, Sud Est
si Sud Muntenia, prin dezvoltarea si
Obiectiv specific integrat
implementarea unui set complex de masuri
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
integrate si personalizate, care vizeaza
3.11
imbunatatirea accesului pe piata muncii,
cresterea gradului de insertie profesionala
si indirect sociala, prin imbunatatirea
aptitudinilor si a competentelor grupului
tinta

4 529 436.01

752 962.48

5 282 398.49

3 050 334.64

538 294.35

3 588 628.99

4 706 789.57

830 609.93

5 537 399.50

1 823 722.41

321 833.31

2 145 555.72

4 029 760.10

711 134.13

4 740 894.23
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43

44

121034 PRAKTIK CONSULTING & COMP SRL

121072

120406

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SMART
ATLETIC

ASOCIAŢIA SIGMA DEVELOPMENT
CENTER CONSTANŢA

121576 ASOCIATIA "TINERII MANAGERI"

120422 ASOCIAŢIA VALORI DOBROGENE

Servicii personalizate pentru ocupare

Obiectivul general al proiectului consta in
cresterea ocuparii somerilor si a
persoanelor inactive, cu accent pe somerii
de lunga durata,
persoanele peste 54 de ani, persoanele cu
dizabilitati, persoanele cu nivel redus de
educatie, precum si pentru persoanele de
etnie roma si persoanele din mediul rural
ocupati in agricultura de subzistenta si
semisubzistenta din regiunile Centru
respectiv Sud-Vest , prin imbunatatirea
nivelului lor de competente.

2 884 035.73

508 947.35

3 392 983.08

Sud - Muntenia /
organism neguvernamental
Argeş, Călăraşi,
nonprofit (persoană juridică
Dâmboviţa, Giurgiu, 83,5
de drept privat fără scop
Ialomiţa, Prahova,
patrimonial)
Teleorman

Imbunătățirea nivelului de competențe
pentru 360 de persoane din regiunea SUD
MUNTENIA -prin intermediul unui plan
integrat de masuri personalizate ce vor
cuprinde cursuri de formare profesionala,
informare si consiliere profesionala si
medierea muncii si activitati suport de
Obiectiv specific integrat
teambuilding inovativ in vederea cresterii/
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
adaptarii nivelului de calificare profesionala
3.12
cu rezultate directe in cresterea gradului
de ocupare, in 5 domenii de activitate, in
meseriile de manichiurist-pedichiurist,
lucrator in comert, sudor electric, agent de
securitate, confectioner asamblor articole
textile, certificarea a minim 289 persoane si
ocuparea a minim 181 de persoane

3 611 777.96

637 372.58

4 249 150.54

Municipiul Constanța, România, Str.
Ferdinand nr. 61, Bloc A7, scara A, ap.4,
județul Constanța, cod postal

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica Sud-Est / Județul
de drept privat fara scop
Constanța
patrimonial)

Obiectivul general al proiectului este
crearea unor masuri personalitate si
integrate in scopul facilitarii integrarii pe
piata europeana a muncii a unui numar de
370 somerilor si persoanelor inactive,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 persoanelor de etnie roma, persoanelor
din mediul rural, prin elaborarea si oferirea
in cadrul proiectului, pe o perioada de 18
luni, a unor masuri complexe de servicii
necesare unei ocupari sustenabile si de
calitate a fortei de munca

2 858 468.06

504 435.51

3 362 903.57

Strada Pacii nr. 5, Municipiul Slatina, Olt,
România

organism neguvernamental
nonprofit (persoană juridică Sud-Vest Oltenia /
de drept privat fără scop
Gorj, Olt, Vâlcea
patrimonial)

Dezvoltarea sustenabila a competentelor in
domenii prevazute in Planul national de
formare pentru 360 de persoane din
Obiectiv specific integrat mediul rural si urban, in judetele Olt,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8 Valcea si Gorj, regiunea Sud-Vest Oltenia in
vederea atragerii pe piata muncii, prin
actiuni care vizeaza adaptarea la o piata a
muncii dinamica, flexibila si inclusiva

3 280 524.57

578 916.10

3 859 440.67

Cresterea accesului la ocupare pentru un
numar de minim 352 persoane din
categoria membrilor grupului tinta:
somerilor si persoanelor inactive (50%),
persoanelor de etnie roma (20%),
persoanelor din mediul rural (30%), din
regiunea de dezvoltare sud-est, judetele
Tulcea, Constanta, Braila si/sau Galati, prin
furnizarea gratuita, catre fiecare membru
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
din grupul tinta, a unui pachet personalizat
de masuri din categoria serviciilor de
informare si consiliere psihoprofesionala, a
serviciilor de mediere a muncii si/sau a
serviciilor de formare profesionala, alaturi
de actiuni inovative sociale suport de
creare a propriului model de ocupare intr-o
activitate independenta, in termen de 18
luni.

2 926 111.71

516 372.65

3 442 484.36

Municipiul Miercurea Ciuc, România, Str.
MAJLATH GUSZTAV KAROLY nr. 4, PL Gal
Sandor 16/A,
județul Harghita, cod poștal 530210,
România

ACCES 360° - Program integrat de ocupare sustenabila si Strada HAGI MARIA MOSCU nr. 1,
de calitate a fortei de munca in Regiunea Sud Muntenia Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Mereu activi !

MAC - Masuri Active si Competitive pe piata muncii in
Regiunea Sud-Vest Oltenia

ALEGE SA DEVII UN PROFESIONIST

Municipiul Tulcea, România, Str. ELENA
DOAMNA nr. 17A, , județul Tulcea, cod
postal 820065, România

Furnizor de servicii
specializate pentru
stimularea ocupării forței de
muncă

Centru/ Harghita;
Sud-Vest Oltenia/
Dolj, Gorj, Olt

Sud-Est / Județul
organism neguvernamental
Braila, Județul
nonprofit (persoana juridica
Constanța, Județul
de drept privat fara scop
Galați, Județul
patrimonial)
Tulcea

84

82,5

81,5

81,5

14

45

121083 ASOCIATIA "CONSENSUAL"

O șansă pentru angajare!

Strada NICORITA nr. 14, Municipiul Iaşi,
Iaşi, 700397, România

Nord-Est / Botoşani,
organism neguvernamental
Iaşi, Vaslui
nonprofit (persoană juridică
Nord-Vest / Bistriţade drept privat fără scop
Năsăud ,
patrimonial)
Maramureş, Sălaj

Cresterea sanselor de angajare a 360
persoane – someri, persoane inactive,
persoane de etnie roma din mediul urban
Obiectiv specific integrat si rural din regiunea Nord Est (judetele
81
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Iasi, Vaslui, Botosani) si regiunea Nord Vest
(judetele Maramures, Bistrita Nasaud,
Salaj), beneficiari ai serviciilor integrate si
personalizate de ocupare
Total LEI
Total EURO

3 376 267.71

173 085 650.35
37 270 811.88

595 811.95

30 057 042.95
6 472 231.47

3 972 079.66

203 142 693.31
43 743 043.35

