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„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operativ Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” „ 

Investeşte în oameni!”

29 aprilie 2012 

Peste 150 de someri olteni, ajutati sa-si gaseasca un loc de munca 
 

Peste 150 de someri din Regiunea Sud-Vest Oltenia, din judetele Mehedinti, Gorj si Dolj, au fost ajutati 
de reprezentantii Aliantei Civice a Romilor din Romania (ACRR) si Tinerii Romi pentru Unitate, 
Solidaritate si Transparenta - T.R.U.S.T sa-si gaseasca un loc de munca la Bursa Generala a Locurilor 
de Munca, organizata vineri, 27 aprilie 2012, in cadrul Colegiului Tehnic „Domnul Tudor”, din localitatea 
Drobeta Turnu Severin. Toti acesti someri au urmat in cadrul proiectului "Dezvoltare durabila prin acces 
egal pentru toti pe piata muncii", implementat de catre cele doua organizatii in perioada noiembrie 2010 
– aprilie 2012, cursuri de formare profesionala in meseriile de lucrator in alimentatie, antreprenoriat, 
frizer si lucrator finisor in constructii. Inainte de a se prezenta la Bursa, toti somerii implicati in acest 
proiect au fost consiliati de expertii celor doua organizatii despre cum sa sustina un interviu de angajare 
in fata unui angajator, cum sa-si faca un CV, cum sa-si negocieze salariul si cum sa fie motivati pentru 
a-si gasi o slujba. Toti absolventii acestor cursuri au obtinut un certificat de calificare eliberat de 
Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – CNFPA, care e recunoscut de Ministerul 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 

Toate aceste actiuni au facut parte din proiectul "Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata 
muncii", care si-a propus sa ajute 2.000 de persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia, care nu au un loc 
de munca, pentru a-si deprinde abilitati de relationare cu angajatorii.  

Proiectul "Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii" beneficieaza de o finantare 
de 2.083.481 lei din Fondul Social European (FSE), prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale, Organismul Intermediar Regional P.O.S.D.R.U., Regiunea Sud-Vest Oltenia, Axa 
Prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare", Domeniul Major de Interventie 5.1. "Dezvoltarea 
si Implementarea masurilor active de ocupare". 

Pentru detalii, persoanele de contact sunt: 

Alin Banu, telefon: 0763. 179.806 

Amalia Diaconescu, telefon: 0752.112.352 

 


