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Bucureşti, 01 august 2014
COMUNICAT OE PRESA

Stadiul proiectului „Angajat sau antreprenor in mediul rural >• 
Sansa ta de integrare pe piaţa muncii”

Incepind (din 31 martie 2014, RomActiv Business Consulting SRL srl, in parteneriaî cu Agenţiile Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei de Munca din Bilior, Mures, Bacau, Dambovita si ilfov si Dyana Business Consulting 
srl, implementează proieciul strategic RuralinterActiv „Angajat sau antreprenor in mediul rural - Sansa 
ta de integrare pe plata muncii” - POSDRU/135/5.2/S/128155.

Proiectul vizeaza imbunatatirea capacitatii de ocupare si facilitarea accesului pe piaîa muncii a unui număr 
de 900 de şomeri si persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural, in vederea creşterii 
gradului de ocupare a forţei de munca din regiunile Nord Vest, Vest, Centru, Nord Est, Sud Muntenia si 
Bucureşti - Ilfov. Beneficiarii pot accesa servicii GRATUITE de consiliere si orientare profesionala, 
cursuri de calificare /  specializare, mediere pe piaţa muncii, asistenta antreprenoriala in scopul 
demararii de actjvitati independente.

Conform activitatilor asumate prin proiect, au fost create si sunt active 7 Centre de consiliere profesionala 
si antreprenoriala in Oradea, Cluj-Napoca, Arad, Tirgu Mures, Bacau, Targoviste si Bucureşti. In cadrul 
acestor centre si in cadrul Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca partenere, activeaza 20 
de consilieri de informare, orientare profesionala si mediere si 7 responsabili de instruire.

in cele 4 luni de !a demarare, prin prisma proiectului: au primit servicii de informare si consiliere 
profesionala 175 de persoane (in sesiuni individuale si de grup), 27 de persoane au beneficiat de 
servicii de mediere pe plata muncii, iar 15 persoane au solicitat asistenta antreprenoriala in scopul 
demararii de activitati independente.

Au fost încheiate 54 de protocoale de colaborare cu agenţi economici. Pentru unul dintre aceştia, din 
Baltatesti -  Jud. Neamţ, in luna iunie, au fost organizate 2 sesiuni de curs de calificare „Confectioner -  
asamblor articole textile”, pentru 30 de persoane preselectate; in urma cursului (cu o secţiune de practica 
pe linia de producţie a solicitantului) si a medierii realizate de echipa de proiect, au fost angajate 27 de 
persoane. In Marghita -  Jud, Bilior, in luna iulie a fost organizat un curs de iniţiere de „Competente 
antreprenoriale” pentru 15 solicitanti.

Web-site-ul proiectului www.ruralinteractiv.ro oferă posibilitatea candidaţilor sa-si creeze cont, sa se inscrie 
la cursurile oferite si sa poata aplica ta joburi, iar pentru angajatorii potentiali, tot prin intermediul unui cont, 
sa poata promova intentiile de angajare si sa faca o preselectie dintre candidaţii inscrisi pe site. Site-ul oferă 
materiale utile şomerilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.
Noutatile despre proiect pot fl urmărite aîat pe pagina de web cat si pe pagina de Facebook a proiectului 
www.facebook.com/Proiect.RurallnterActiv.

Persoanele interesate sa faca parte din grupul tinta, precum si cei interesati de detalii privind implementarea 
proiectului sunt rugaţi sa ne contacteze la centrele regionale sau la sediul central al proiectului:

RomActiv Business Consulting SRL
Bucureşti, Strada Maria Rosetti nr. 34, parter 
Persoana de contact: Radu Onofrei - Manager de proiect 
Telefon: 0725 679 991 Email: ruralinteractiv@romactiv.ro

______________ RomActiv Business Consulting SRL este operator de date cu caracter personal nr. 18743/A.N.S.P.D.C.P.______________

Parteneri: AJOFM Bacau, AJOFM Bihor, AJOFM Ilfov, AJOFM Dainbovila. AJOFM Mures, Dyana Business Consulting SRL 
RomActiv Business Consulting SRL - J40/2053/2003 - CUI:R015203674 

Echipa de proiect: Tel: 0725679991 Fax: 0372870806 E-mail; ruralinlerat^liv®romacliv.ro Web: www.ruraiinteractlv.ro

http://www.ruralinteractiv.ro
http://www.facebook.com/Proiect.RurallnterActiv
mailto:ruralinteractiv@romactiv.ro
http://www.ruraiinteractlv.ro
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ProActiv - Program integrat de ocupare pe piafa muncii 
din regiunile Nord Est, Sud Muntenia şi Bucureşti ilfov

POSDRU/125 /  5.1 /S/12S727

Bucureşti, 01 august 2014

COMUNICAT DE PRESA

Stadiul proiectului „ProActiv -  Program integrat de ocupare 
pe plata muncii din regiunile Nord Est, Sud Muntenia si Bucureşti Ilfov’’

Incepind din 31 martie 2014, RomAciiv Business Consulting SRL srl, in parteneriat cu Agenţiile Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei de Munca din lasi, Bacau, Dambovita, Argeş si ilfov si Profile Business Consulting 
srl, implenrtenteaza proiectul strategic „ProActiv ~ Program integrat de ocupare pe plata muncii din 
regiunile Nord Est, Sud Muntenia si Bucureşti Ilfov” - POSDRU/125/5.1/8/125727.

Proiectul vizeaza imbunatatirea capacitatii de ocupare si facilitarea accesului pe plata muncii a unui număr 
de 800 de şomeri si persoane aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea creşterii gradului de 
ocupare a forţei de munca din regiunile Nord Est, Sud Muntenia si Bucureşti Ilfov. Beneficiarii pot accesa 
servicii GRATUITE de consiliere si orientare profesionala, cursuri de calificare /  specializare, 
mediere pe plata muncii, asistenta antreprenoriala in scopul demararii de activitati independente.

Conform activitatilor asumate prin proiect, au fost create si sunt active 4 Centre de consiliere 
profesionala si antreprenoriala in lasi, Bacau, Târgoviste si Bucureşti. In cadrul acestor centre si in 
cadrul Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca partenere, activeaza 13 consilieri de 
informare, orientare profesionala si mediere, 2 responsabili de instruire si 3 consilieri dezvoltare 
afaceri.

In cele 4 luni de la demarare, prin prisma proiectului: au primit servicii de informare si consiliere 
profesionala 120 de persoane (in sesiuni Individuale si de grup), 30 de persoane au beneficiat de 
servicii de mediere pe plata muncii, iar 20 de persoane au solicitat asistenta antreprenoriala in
scopul demararii de activitati independente.

Au fost încheiate 10 protocoale de colaborare cu agenţi economici.

In luna iulie, au fost organizate 4 sesiuni de curs de specializare „Expert accesare fonduri structurale
si de coeziune europene” la Bucureşti, Piteşti, Târgoviste si Bacau, pentru 64 de persoane.

Web-site-ul proiectului www.proactiv.romactiv.ro oferă posibilitatea candidaţilor sa-si creeze cont, sa se 
înscrie la cursurile oferite si sa poaîa aplica la joburi, iar pentru angajatorii potenîiali, tot prin intermediul 
unui cont, sa poata promova intentiile de angajare si sa faca o preselectie dintre candidaţii inscrisi pe site. 
Site-ul oferă materiale utile şomerilor si persoanelor aflate in cautarea unui îoc de munca.
Noutatile despre proiect pot fi urmărite atat pe pagina de web cat si pe pagina de Facebook a proiectului 
www.facebook.com/Proiect.ProActiv.

Persoanele interesate sa faca parte din grupul tinta, precum si cei interesati de detalii privind 
implementarea proiectului sunt rugaii sa ne contacteze la centrele regionale sau la sediul central al 
proiectului:

RomActiv Business Consulting SRL
Bucureşti, Strada Mana Rosetti nr. 32, etaj 1
Persoana de contact; Diana Avram < Manager de proiect
Telefon: 0725 679 991 Email: proactiv@ romactiv.ro

_________ RomActiv Business Consulting SRL este operator de date cu caracter personal nr. 18743/A.N.S.P.D.C.P._________________

Parteneri: AJOFM Argeş, AJOFM Bacau, AJOFM lasi, AJOFM Dambovita, AJOFM Ilfov, Profile Business Consuiting SRL 
RomActiv Business Consulting SRL - J40/2053/2003 - CUl;R015203674 

Echipa de proiect; Tel: 0725679991 Fax: 0372870806 E-mail: Droactiv@rQmactiv.ro Web: www.Droactiv.ronnactiv.ro

http://www.proactiv.romactiv.ro
http://www.facebook.com/Proiect.ProActiv
mailto:Droactiv@rQmactiv.ro
http://www.Droactiv.ronnactiv.ro

