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CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT  

„ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI CREȘTEREA 
GRADULUI DE OCUPARE A ȘOMERILOR ȘI PERSOANELOR INACTIVE ÎN 

CORELARE CU NEVOILE PIEȚEI MUNCII” - Cod proiect 
POCU/1080/3/16/157478 

 
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ - SUDUL GORJULUI, în parteneriat cu ASOCIAȚIA 

PSIHOLOGILOR GORJENI, are onoarea de a vă invita să participați la Conferința de presă lansare 
proiect, care va avea loc marți 31.01.2023, începând cu orele 15:00, on-line la următorul 
link de acces: https://meet.google.com/pvi-aowk-frt 

În cadrul conferinței de presă vor fi prezentate obiectivul proiectului, activitățile                
desfășurate, grupul țintă și modalitatea de înscriere, cursurile de formare și condițiile de 
înscriere, precum și alte aspecte relevante pentru cei interesați.    

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea 
gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din regiunea Sud-Vest Oltenia în corelare 
cu nevoile pieței muncii, prin: derularea programului de consiliere profesională pentru 210 
persoane, derularea programului de mediere pe piața muncii pentru 210 persoane, derularea 
programului de formare profesională ,,Montator instalatii solare” pentru 110 persoane, derula-
rea programului de formare profesională ,,Bucătar” pentru 25 persoane, derularea programului 
de formare profesională ,,Lucrător comercial” pentru 50 persoane, derularea programului de 
formare profesională ,,Ospătar” pentru 25 persoane.  

Din perspectiva geografică, categoriile de Grup Țintă vor proveni din Regiunea Sud-Vest 

Oltenia. Din perspectiva nevoilor, Grupul Țintă se va încadra în categoria șomerilor și a 

persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), 

persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație. Din rândul persoanelor care 

pot face parte din Grupul Țintă, se vor identifica cel puțin 220 șomeri și persoane inactive cu 

domiciliul sau reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, din care vor fi selectate 210 persoane. 

       Bugetul total al proiectului: 2,897,653.48 lei, dintre care 2,897,653.48 lei valoare 
eligibilă nerambursabilă și 0 lei reprezintă cofinanțare proprie a Beneficiarului. 

La conferință sunt așteptați să participe reprezentanți ai  autorităților și instituțiilor 
publice, ai organizațiilor neguvernamentale, ai unităților școlare,  mass-media precum și 
alte persoane interesate. 

Mulțumim tututor celor ce vor fi prezenți pentru susținere! 
 

Informatii suplimentare privind desfășurarea Conferinței de lansare a proiectului puteți obține 
prin: 
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ - SUDUL GORJULUI: str Sf Ilie nr 44A, Oraș Turceni, 
Județ Gorj, Email galsudulgorjului@yahoo.ro, tel. 0756140867 
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ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR GORJENI: Municipiul Târgu-Jiu, România, Str. Alexandru Ioan 
Cuza nr. 1, județul Gorj, cod poștal 210132, România, Telefon/Fax: 0253213041/ 
0253213041, Adresa e-mail: contact@apsg.ro, Pagină Web: www.apsg.ro. 
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