
 

 

 

 
           Tîrgu Mureș, 06.05.2014 

Reducerea șomajului – mai aproape de realitate 

 
Consiliul Județean Mureș, în calitate de partener, anunță lansarea proiectului „Program de intervenții integrate 
pentru șomeri - certitudinea unui viitor durabil“, contractat cu nr. POSDRU/125/5.1/S/126033 cod SMIS 

51369. 
 
Proiectul este implementat de Consiliul Județean Buzău, în parteneriat cu Asociația Four Change, SC Centrul de 
Consultanță și Studii Europene SRL, SC RD Global Project Consulting SRL, Consiliul Județean Mureș, Tecseo 
SRL și SC Dechiro Consulting SRL. 
 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“, domeniul major 
de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare“ – proiecte strategice. 
 
În urma implementării acestui proiect, partenerii își propun creșterea capacității de angajare pentru 840 de 
șomeri, în special șomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și 
a persoanelor care au părăsit timpuriu școala, din regiunea Sud-Est, județul Buzău, și din regiunea Centru, 
județul Mureș. 
 
Obiectivul general al proiectului este atins printr-un pachet de activități integrate ale proiectului, ce asigură pe 

termen mediu și lung incluziunea socio-profesională, cât și creșterea stimei de sine, și a independenței financiare 
a grupului țintă menționat. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

 
OS1: Creșterea capacității de adaptare pe piața muncii pentru eșantionul de 840 de șomeri, prin realizarea de 
programe de formare complexe și cursuri diversificate. 
 
OS2: Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 100 de persoane incluse în grupul țintă. 
 
OS3: Reducerea șomajului în cele două regiuni prin angajarea a 102 persoane, dintre care 87 din județul Buzău 
și 15 din județul Mureș, din grupul care a participat la instruire. 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 9.541.224,10 lei, din care valoare nerambursabilă acordată de FSE: 

8.373.490,94 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni. 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, puteți accesa pagina de web http://www.viitordurabil.ro și să ne 
contactați la adresa de e-mail contact@viitordurabil.ro.   
 
Persoana de contact: Mara Togănel, expert coordonare activități, tel: 0265.263.211 int. 1258, Consiliul Județean 
Mureș. 
            

 
Expert coordonare activități, 

              Mara Togănel 
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