Contract: POSDRU/46/5.1/G/9359
Titlul proiectului: „Măsuri active integrate pentru persoanele fără loc de munca din
Regiunea Sud-Muntenia in vederea creşterii ratei de ocupare si a mobilităŃii
ocupaŃionale”
Beneficiarul proiectului: ASOCIAłIA DE SPRIJIN A ŞOMERILOR DÂMBOVIłA
LocaŃia: Regiunea Sud Muntenia
Valoarea proiectului:
1.668.100,00 lei
din care:
------------ contribuŃie UE:
1.485.211,00 lei
------------ contribuŃie buget de stat: 146.889,00 lei
------------ contribuŃie beneficiar:
36.000,00 lei
Organismul Intermediar: OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia
Obiectivul general:
- Creşterea ratei de ocupare si a mobilităŃii ocupaŃionale pentru persoanele fără loc de
munca din Regiunea Sud Muntenia, prin oferirea serviciilor integrate de masuri active de
ocupare.
Obiectivul specific:
- Oferirea de servicii de asistenta personalizata si formare profesionala pentru 500 de
persoane aflate in căutare de loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia;
Pentru îndeplinirea obiectivului specific si respectiv a obiectivului general serviciile vor
fi furnizate astfel:
- Consiliere profesionala - 500 persoane
- Medierea muncii - 200 de persoane
- Formare profesionala - 200 de persoane
Perioada de Implementare: 01.04.2009 - 31.03.2011
Prezentarea succinta a rezultatelor obŃinute:
Indicatori atinşi:
Indicatori
Indicatori de realizare imediată (output)
Numărul şomerilor de lunga durata participanŃi la
programe integrate
- din care FEMEI
- din care TINERI
Numărul participanŃilor la servicii de informare si
consiliere profesionala
Numărul participanŃilor la programe de formare

Valoare prognozată
Valoare realizată
- conform contract - - la finalul contractului 100

147

40
25

57
34

500

578

200

275

profesionala
Indicatori de rezultat
Ponderea şomerilor de lunga durata care au
participat la programe integrate certificaŃi
- din care FEMEI
- din care TINERI
Ponderea persoanelor care in termen de 6 luni după
participarea la programe integrate urmează o alta
forma de pregătire sau si-au găsit un loc de munca
Indicatori adiŃionali
Indicatori de realizare imediată (output) adiŃionali
Număr minim de cursuri de formare profesionala
organizate
Număr de burse ale locurilor de munca
Indicatori de rezultat adiŃionali
Ponderea participanŃilor la programele de formare
profesionala certificaŃi
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