Comunicat de presa
BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL anunta lansarea proiectului „Investiții în competențe, o
șansă pentru creșterea calității ocupării”, POCU/726/6/12/134978.
În perioada 06.04.2021 – 05.04.2023 Blocul Național Sindical implementează proiectul
„Investiții în competențe, o șansă pentru creșterea calității ocupării”, proiect finanțat de
Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de competențe
profesionale și socio-personale pentru 654 angajați din cele 7 regiuni de dezvoltare, în
scopul creșterii calității ocupării dar și pentru îmbunătățirea statutului pe piața muncii
pentru 380 dintre aceștia.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului și apelului prin
furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională, precum și organizarea și
derularea de programe de formare profesională continuă corelate cu nevoile pieței muncii
pentru un numar de 654 de persoane, angajați, în sensul îmbunătățirii situației acestora pe
piața muncii.
654 de angajati vor fi recrutați, consiliați, tutorați și vor participa la programele de formare
planificate în cadrul proiectului. Din aceștia cel puțin 200 de angajați vor fi din mediul rural
sau/și au peste 40 ani sau/și nivelul acestora de calificare este scăzut.
De unde si cate persoane recrutam: 654 de persoane din 7 regiuni de dezvoltare – Sud Est,
Sud Muntenia, Sus Vest Oltenia, Centru, Nord Est, Nord Vest, Vest.
Activitatea de recrutare a inceput in luna aprilie si se va derula pe toata durata de
implementare a proiectului, respectiv 24 de luni, va fi un proces continuu, pana la recrutarea
celor 654 de persoane vizate.

Grupul țintă va beneficia de următoarele categorii de servicii:
1. Informare, consiliere și tutorat: 654 de persoane inscrise in grupul tinta vor beneficia de
servicii de informare, consiliere și tutorat, respectiv de sesiuni individuale și de grup
2. Formare profesională: 18 cursuri de formare, 25 de grupe, 654 de persoane formate si
certificate.
Valoarea totală a proiectului - [4,696,544,9 lei], din care: [3,992,063,19 lei] din Fondul Social
European.
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