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Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 - 
Investeşte în oameni ! 
Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare 
Domeniul major de intervenŃie 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 
Titlul proiectului: „Sprijin pentru şanse sporite în ocupare” 
Contract:  POSDRU/125/5.1/S/125407 

 
         29 iulie 2014, Tg. Jiu 

 

 

Comunicat de presă  

POSDRU/125/5.1/S/125407 

 
 
AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Gorj, în  parteneriat cu Centrul Regional de 

Formare Continuă pentru AdministraŃia Publică Locală Timişoara, S.C. Global Business School S.R.L. din 
Timişoara,  S.C. Astral Consulting S.R.L. din ReşiŃa şi European Training Center Copenhagen Denmark 
ETCC DK, implementează, începând cu data de 2 aprilie 2014,   proiectul „Sprijin pentru şanse sporite 
în ocupare”. 

La data de 30 iunie 2014, ca urmare a activităŃilor desfăşurate în carul proiectului s-au înregistrat  
următoarele rezultate: 

- persoane înregistrate în grupul Ńintă al proiectului: 173, din care: 60 şomeri şi 113 şomeri de 
lungă durată. Persoanele înregistrate în gupul Ńintă al proiectului sunt majoritatea femei, respectiv 
100 femei, iar 73 sunt bărbaŃi.  
Persoanele înregistrate în grupul Ńintă al proiectului provin din cele trei judeŃe de implementare, 

după cum urmează: 37 din judeŃul Timiş, 52 din Caraş Severin şi 84 din judeŃul Gorj. 
Ponderea cea mai mare a persoanele înregistrate în grupul Ńintă o deŃine judetul Gorj, situaŃie 

reflectată în graficul  de mai jos: 
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Pe categorii de vârstă, situaŃia se prezintă astfel:  
� 13 persoane, cu vârsta 55-64 ani; 
� 27 persoane, cu vârsta 45-54 ani; 
� 74 persoane, cu vârsta 25-45 ani; 
� 59 persoane, cu vârsta 15-24 ani. 

 

 
 
Raportat la studii, situaŃia este următoarea: învăŃământ mediu 112 persoane; şcoală generală 

incompletă 4 persoane şi 57 persoane cu  studii superioare, situatia fiind prezentată în tabelul de mai jos. 
 

 
De asemenea au fost realizată selecŃia persoanelor din grupul Ńintă care vor urma cursurile de:  

“inspector resurse umane” şi “manager proiect”, cursuri ce vor fi desfăşurate de partenerul 1 de 
implementare - Centrul Regional de Formare Continuă pentru AdministraŃia Publică Locală Timişoara . 

 
Proiectul strategic se implementează în 2 regiuni de dezvoltare (Vest şi Sud Vest Oltenia), se va 

derula pe o perioadă de 18 luni (în perioada  02.04.2014-02.10.2015) şi beneficiază de cofinanŃare din 
Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 
- Investeşte în oameni ! Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de 
intervenŃie 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare. 
Date de contact: 
Cristina BADEA, expert informare 
Telefon: 0253213824 
Fax: 0253511568 
Cristina.Badea@gj.anofm.ro 


