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COMUNICAT DE PRESA 

Lansarea unui nou proiect in sprijinul somerilor din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia finantat de Uniunea Europeana  

 Drobeta Turnu Severin, 19.01.2011 

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectului EUROPROJECT derulează în 

prezent proiectul “Piaţa muncii de la A la Z – Regiunea Sud-Vest Oltenia”, care vizează 

facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor, a persoanelor inactive si a persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă din regiunea S-V, prin dezvoltarea şi promovarea unui sistem 

inovator integrat de inter-relaţionare între cererea şi oferta pieţei de muncă din regiune. Proiectul 

este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane POSDRU/102/5.1/G/78250. 

“Piaţa muncii de la A la Z – Regiunea Sud-Vest Oltenia” prevede implementarea mai 

multor activităţi, precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi 

căutarea unui loc de muncă, programe de formare antreprenorială, în vederea atragerii şi menţinerii 

unui număr cât mai mare de persoane pe piaţa muncii, obţinerea unei rate de ocupare cât mai mari, 

cu accent pe îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a 

şomerilor, în special a celor de lungă durată şi a persoanelor inactive. Proiectul îşi propune 

îmbunătăţirea abilităţilor personale şi profesionale ale membrilor grupului ţintă, flexibilitatea forţei 

de muncă, promovarea mobilităţii geografice şi ocupaţionale, dar şi schimbarea mentalităţii şi 

atitudinii grupului ţintă faţă de muncă. 
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Grupul ţintă îl reprezintă persoanele în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive 

şi şomeri ( inclusiv şomeri tineri şi şomeri de lungă durată ) din regiunea S-V – judeţele Olt, 

Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea , atât femei cât şi bărbaţi, localizaţi atât în mediul urban cât 

şi în mediul rural,  care au astfel posibilitatea de a-şi îmbunătăţi gradul de adaptabilitate la mediul 

economic în continuă schimbare şi la provocările de zi cu zi. Prin serviciile puse la dispoziţia 

grupului ţintă şi anume cele de consiliere, mediere, informare asupra pieţei muncii, stabilirea 

traseului profesional, formare antreprenorială, consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri, 

persoanele beneficiare ale acestui program vor avea posibilitatea să îşi îmbunătăţească abilităţile 

personale, să îşi mărească încrederea în sine, să îşi evalueze şi să îşi autoevalueze personalitatea 

pentru o mai bună orientare profesională. 

La conferinţa de lansare a acestui proiect din data de 19.01.2011,  ora 13.00, care se va tine 

la  Hotelul Condor din  Drobeta Turnu Severin , sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai IMM-

urilor, ONG-urilor şi ai altor instituţii publice şi private din judeţul  Mehedinţi, dar şi reprezentanţi 

ai presei locale. 

 
 
 

Cu stimă, 
Florin Jianu 

Preşedinte CCMP Europroject 
 
 

 

 


