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Bucuresti, 01 septembrie 2015 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 

ASOCIAŢIA 'EUROED', in calitate de partener în proiectul strategic "RURAL FORCE – FORmare, 
CErtificare, Șanse în Plus la Angajare!", organizează Conferința finală de diseminare a 
rezultatelor proiectului în Regiunea București-Ilfov, în data de 18 septembrie 2015, începând cu 
ora 10.30, la Hotel Capital Plaza, București, sector 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54. 

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul 
major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce 
privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, conform contractului 
POSDRU/135/5.2/S/128962.  

Implementarea proiectului este realizată de un consorțiu format din S.C. MPA S.R.L. Sibiu - 
Lider de parteneriat, Asociaţia 'EUROED' București – partener 1, Asociația Dezvoltarea 
Capitalului Uman - Alba Iulia - partener 2, Asociaţia Inceptus Romania - Cluj Napoca - partener 
3 și BPI S.R.L. ITALIA - Milano, Italia - partener  4, pe o durată de 18 luni, în perioada aprilie 
2013 – septembrie 2015. 

Obiectivul general este contribuția la dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității 
în mediul rural, în regiunile de dezvoltare Centru, Nord – Vest și București-Ilfov, prin corelarea 
educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite 
pentru 940 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin activități de informare și 
consiliere profesională.  

Grupul țintă al proiectului este format din 940 persoane din mediul rural din cele trei regiuni, 
persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane în cautarea unui loc 
de muncă, care au în vedere oportunități de formare și ocupare în domenii non-agricole. 

Obiective specifice   
1. Dezvoltarea abilităților de căutare a unui loc de muncă pentru 940 persoane, prin activități 

de informare și consiliere profesională;  
2. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 792 persoane, prin organizarea de programe 

de formare profesională în domeniile antreprenoriat, limbi străine, informatic și prin 
programe de certificare a competențelor dobândite în sistem informal/nonformal; 

3. Integrarea pe piața muncii a 160 de persoane din care 140 beneficiari de servicii de plasare 
la locul de muncă și a altor servicii de ocupare care se vor angaja pe parcursul implementării 
proiectului și 20 beneficiari de activități de consiliere și asistență pentru începerea unei 
afaceri și care își deschid pe parcursul proiectului afaceri proprii sau activități independente;  

4. Creșterea gradului de informare a grupului țintă prin campanii de informare privind 
oportunitățile de educație și formare, piața forței de muncă la nivel de regiune, țară și 
Uniunea Europeană, mobilitate ocupațională, sectorială și geografică. 

 
Persoana de contact:  
Mariana Matache, Preşedinte ASOCIAŢIA 'EUROED', coordonator proiect regiunea București-Ilfov 
tel: 021 300 41 09, fax: 021 300 41 10, e-mail: office@euro-ed.ro  


