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LANSARE PROIECT 
,,Ocuparea Sustenabilă pe Piața Muncii a Persoanelor Inactive din regiunile Sud-

Vest Oltenia și Sud – Muntenia”-  Cod SMIS 157166  
 

Asociația Psihologilor Gorjeni implementează în perioada 3 ianuarie 2023 - 31 

decembrie 2023 proiectul , ,Ocuparea Sustenabilă pe Piața Muncii a Persoanelor Inactive din 

regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud – Muntenia Cod Proiect 157166", cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Proiectul este implementat de Asociația Psihologilor Gorjeni în parteneriat cu Fundația ORIZONT  și 

Fundația BASARAB și se derulează în Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în: 

 Furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, în scopul creșterii ocupării și 

îmbunătățirii nivelului de competențe pentru 202 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de 

lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de 

educație, prin acordarea serviciilor de informare și consiliere profesională, medierea muncii, formare 

profesională și evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele 

formale. 

Grupul Țintă al proiectului este de 202 persoane,  şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de 

lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de 

educaţie. 

Principalele rezultate asumate prin cererea de finanțare sunt: 

- Persoane care beneficiază de sprijin, din care şomeri şi inactivi: 202 persoane 

- Persoane care primesc un loc de muncă, inclusiv cei care desfașoară o activitate 

independentă din care din care şomeri şi inactivi: 93 persoane 

- Persoane care la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare din care şomeri 

şi inactivi: 164 persoane din cele 202 persoane  incluse în programele de formare 

profesională (144 persoane) și în programe de evaluare și certificare a competențelor 

profesionale (58 persoane) organizate în cadrul proiectului. 

Valoarea finanțării proiectului este: 4.337.022,01 Lei. Valoarea totală a proiectului este: 

4.337.022,01 Lei. 

 

Date de contact: Asociația Psihologilor Gorjeni 
Adresa: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 36, Târgu-Jiu, Gorj,  

Telefon/fax: 0253.213041  

Facebook: https://www.facebook.com/Psihologi; Site: www.apsg.ro 

https://www.facebook.com/Psihologi
http://www.apsg.ro/

