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ANUNŢ LANSARE PROIECT
„SOLUŢII locale la PROBLEME locale”
ID PROIECT 124907
Oraşul Târgu Lăpuş, în parteneriat cu SC 3 ART SRL, implementează proiectul
„SOLUŢII locale la PROBLEME locale”, proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Axa
Prioritară 5, „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie:
5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, contract
POSDRU/132/5.1/G/124907.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, şi are ca obiectiv general creşterea
gradului de integrare pe piaţa muncii a 320 de şomeri, cu accent pe tineri (şomeri tineri şi
şomeri de lungă durată tineri) prin consolidarea unui acord între nevoile şomerului şi
nevoile pieţei muncii, în vederea asigurării de oportunităţi sporite pentru participarea
viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.

În cadrul proiectului se vor desfăşura activităţi de informare şi consiliere profesională a
şomerilor asupra perspectivelor oferite de piaţa muncii şi se vor organiza cursuri de
formare profesională, în vederea creşterii capacităţii acestora de a răspunde cerinţelor
pieţei muncii. De asemenea, se vor dezvolta competenţele antreprenoriale şi
manageriale ale unui număr de 108 şomeri, contribuind la atragerea şi menţinerea cât
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mai multor persoane pe piaţa muncii.

O componentă vitală pentru succesul proiectului o reprezintă Academia Soluţiilor, în
cadrul căreia se va încuraja responsabilizarea socială a tuturor factorilor implicaţi în
proiect, contribuind la reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni preventive şi
corective.

Ca urmare a activităţilor de mai sus, se vor înfiinţa 25 de noi afaceri, şi va creşte numărul
persoanelor ocupate din regiune.

Pentru mai multe informaţii despre proiect:
Lese Mitru, Reprezentant Legal
Chindriş – Fabian Mariana - Viorica, Expert Publicitate
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