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ANUNT LANSARE PROIECT 
“O SANSA IN PLUS LA UN LOC DE MUNCA” 

ID PROIECT 124906 
 
 

Asociatia Romana Transfer Tehnologic si inovare – AROTT, in parteneriat Centrul de 
Consultanta si Management al Proiectelor Europroject  implementeaza proiectul ”O sansa in plus la un 
loc de munca”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract de finantare POSDRU/130/5.1/G/124906. 

Proiectul se  desfasoara in perioada 30.06.2014-26.12.2015. 
 
   Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea capacitatii de ocupare si a competentelor 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, persoanelor inactive si somerilor din regiunea Sud-Vest 
Oltenia, in vederea facilitarii integrarii durabile a acestora pe o piata a muncii flexibila si inclusiva. 
 
Activitatile principale ale proiectului sunt reprezentate de organizarea de mese rotunde, autorizare 
programe de calificare, realizarea de articole adresate angajatorilor, reprezentantilor autoritatilor publice 
locale si ai organizatiilor societatii civile, in localitatile Slatina, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Targu-
Jiu si Ramnicu Valcea.  
Acestea au drept scop:  
 constientizarea si informarea acestora cu privire la masurile de sprijinire a persoanelor aflate in 

somaj de lunga durata in vederea integrarii pe piata muncii; 
 promovarea Centrelor de Ocupare, a serviciile de ocupare furnizate prin intermediul acestora, 

dezbaterea nevoilor de angajare ale companiilor de pe plan local/regional.  
 

 
 



 
 

 
Reprezentantii autoritatilor publice locale si ai organizatiilor societatii civile, participanti la 

evenimente, vor actiona ca si factori de diseminare a informatiilor la nivelul institutiilor/comunitatilor din care 
provin, facilitand atragerea grupului tinta si, mai mult, vor actiona la nivel de politici si strategii in vederea 
imbunatatirii situatiei somerilor de lunga durata pe piata muncii.  

De asemenea, vor fi organizate 2 burse de locuri de munca, una in localitatea Craiova 
(partener) si una in Drobeta-Turnu Severin in vederea constientizarii necesitatilor persoanelor aflate in 
somaj de lunga durata. 

 
Prin implementarea activitatilor proiectului se va urmarii in principal sprijinirea persoanelor 

aflate in somaj de lunga durata, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, persoanelor inactive 
din regiunea Sud-Vest Oltenia, in vederea integrarii/reintegrarii acestora pe piata muncii acestora. 
 

 
 

Pentru mai multe informaţii despre proiect: 
Silviu Bratu 
silviubratu2003@yahoo.com 

 
 
 
 
 


