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Axa prioritară 5. Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea
forţei de muncă
Titlul proiectului: ALTERNATIVE pentru TINE
Contract nr: POSDRU/135/5.2/S/133375

ANUNT
Camera de Comert si Industrie Gorj implementeaza proiectul “ALTERNATIVE
pentru TINE!” in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Vîlcea, Camera de Comert si Industrie
Harghita, Camera de Comert si Industrie Mures, Centrul National pentru Servicii de Informare – Pleven,
Bulgaria.
Obiectivul principal al proiectului consta in imbunatatirea calitatii si dezvoltarea durabila a resurselor
umane din zona rurala a regiunilor Sud-Vest si Centru.
Proiectul Alternative Pentru Tine a promovat formarea profesionala in domeniul antreprenorial
si in sectoare non-agricole , persoanele din grupul tinta devenind in scurt timp constiente de
oportunitatile de care pot beneficia , realizand importanta participarii la programe de formare
profesionala selectionate si aliniate la cerintele pietei muncii.
Au fost organizate 2 serii de cursuri pentru furnizare competente antreprenoriale la care au
participat un numar de 36 persoane, cursuri de initiere mecanic auto si fasonator mecanic la care au
participat 30 persoane precum si 2 serii cursuri calificare –lucrator in comert si frizer la care au
participat un numar de 26 persoane. Acestia au primit subventii in functie de participarea la curs in
valoare totala de 70.625 lei, au fost acordate 8 premii pentru cele mai bune planuri de afaceri in val
totala de 4800 lei.Conform metodologiei de organizare a concursului de angajare ,pentru stimularea
participantilor sa fructifice rezultatele obtinute s-au acordat premii de angajare unui numar de 4 persoane
in valoare totala de 5300 lei pentru absolventii care si-au gasit un loc de munca (angajandu-se sau
creandu-si locul de munca in urma initierii unei afaceri proprii)
Au fost desfasurate actiuni de publicitate si vizibilitate a proiectului si a finantarii primite fiind
distribuite materiale promotionale de promovare (mape,sacose hartie,stick USB,tricouri) tuturor
participantilor la programele de formare profesionala , anunturi in presa scrisa si aparitii pe pagina web a
Camerei de Comert si Industrie Gorj. Prin actiunile intreprinse s-a realizat obiectivul principal al
proiectului si anume imbunatatirea calitatii si dezvoltarea durabila a resurselor umane din zona rurala a
regiunilor Sud-Vest si Centru
Expert promovare si organizare evenimente
Gramada Gina
ALTERNATIVE pentru TINE – POSDRU/135/5.2/S/133375
Parteneri: CCI Vâlcea, CCI Gorj, CCI Harghita, CCI Mureş, Centru Naţional pentru Servicii de Informare – Pleven, Bulgaria
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”

