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Bu§teni, 16.12.2010

,,0 NouA $ANSA PE PlATA MUNCIII"
Comunicat de presi
Ora,ul Bu,teni, in parteneriat cu SC FaxMedia Consulting SRL §i Agentia
Judeteani pentru Ocuparea Fortei de Munci Prahova, lanseaza proiectul cu titlul
,,0 noui pns8 pe piap muncii", proiect finantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
contract nr. POSDRU/101/5.1/Gm076.
Proiectul i§i propune, ca obiectiv general, facilitarea accesului pe piata muncii, prin
includerea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca §i a §omerilor in
programe de formare profesionala adecvate, accesibile ~i cu reale valente
QCupationale.
168 de §Omeri vor avea posibilitatea sa unneze cursuri de calificare pentru meseriile
de administrator pensiune turistica, chelner, camerista hotel §i ingrijitor de bAtrani §i
copii la domiciliu §i cursuri de initiere in competente infonnatice §i Iimba engleza.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Cfe§terea ratei de ocupare la nivel local §i
regional prin formarea unui numAr cat mai mare de membri ai grupului tinta care sa
fie inclu§i §i sa rAmanA pe piata muncii, reducerea §omajului de lungA duratA prin
reconversia profesionalA a §omerilor din grupul tinta, pregAtirea §i orientarea
membrilor grupului tinta, astfel incat sa devinA capabili sa-§i gAseascA §i sA ocupe un
loc de muncA.
Totodata, proiectul promoveaza principiul egalitAtii de §8nse §i de gen, printr-o serie
de aepuni a caror obiectiV final iI constituie promovarea persoanelor incluse in grupul
tinta pe piata muncii §i accesul egal pe aceasta piata, atat pentru femei cat §i pentru
bArbati, dar §i pentru tineri §omeri.
Grupul selectat pentru activitAtile proiectului este format din 168 de persoane, din
care 84 sum §omeri Tn cautarea unui loc de muncA, 28 §omeri tineri, 28 §omeri cu
vArste mai mari de 45 de ani §i 28 §OIT1eri de lungA duratA din care 14 femei si 14
bArbati.
Valoarea totala a proiectului este de 2 083 976.05 lei, iar perioada de implementare
este de 10 luni, incepind cu data de 01 noiembrie 2010.
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RezultatuI anticipat al proiectului este fonnarea 1ji certificarea unui numAr de 168 de
persoane, membri ai grupului tints. Acest obiectiv va fi atins prin consilierea,
infonnarea ~i orientarea profesionalA de specialitate a acestora.
Astfel, proiectul va contribui la reducerea 1jomajului de ItlngA duratA prin orientare 1ji
reconversie profesionalA, precum 1ji la crelitterea oportunitAtilor de angajare a
persoanelor incluse in grupul tintA.
PersoanA de contact Vasilescu lon, Coordonator Implementare Proiect, PrimAria
Oralitului BUlitteni, tel. 0244/322.005, e-mail: primabus@yahoo.com.
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