Data 29 ianuarie 2020
COMUNICAT DE PRESA PROIECT POCU /298/3/14/121628

SC SAFIR SRL Vaslui, in calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociatia,,Partener” - Grupul de
Initiativa pentru Dezvoltarea Locala Iași , implementeaza proiectul ,,Actiuni integrate pentru
ocuparea fortei de munca in sectoare relevante pentru economia regionala - INSPIR “, ID: 121628,
contract de finantare nr.6919/23.08.2018.
Obiectivul general al proiectului imbunatatirea integrarii durabile pe piata muncii a 364 de someri,
persoane inactive, persoane de etnie roma si persoane din mediul rural din Regiunea Nord Est prin
acces la pachete personalizate de masuri active de ocupare.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.Imbunatatirea aptitudinilor si competentelor in domeniul agroalimentar si al serviciilor de
alimentatie publica a 182 de someri si persoane inactive, 73 de persoane de etnie roma si 109
persoane din mediul rural din judetele Vaslui si Iasi in vederea facilitarii accesului pe piata muncii.
2.Cresterea ratei de ocupare a somerilor, persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma si
persoanelor din mediul rural din judetele Vaslui si Iasi prin plasarea a 40,1% din totalul beneficiarilor
proiectului.
Grup tinta: Grupul tinta al proiectului este reprezentat de 364 de persoane, cu domiciliul/resedinta
atat in zonele urbane, cat si in zonele rurale ale judetelor Vaslui si Iasi.
Pînă la această dată au finalizat programul de calificare un număr de șapte grupe din totalul de 14
care au fost planificate. Trei grupe de bucătari – nivel 3 , o grupă de preparatori produse din carne și
pește – nivel 3, o grupă de crescători de păsări – nivel 2 și două grupe de măcelari – nivel 2.
Astfel au obținut certificate de calificare un număr de 159 persoane participante la programele de
calificare din totalul de 218 persoane înscrise în cadrul celor 7 grupe care au finalizat până în
prezent.De asemenea în această perioadă au fost organizate trei burse de locuri de muncă pentru
participanții la cursurile de calificare .
Rezultate asteptate: Calificarea a 364 de persoane in domeniul agroalimentar si al serviciilor de
alimentative publica .
Durata de implementare: 24.08.2018 – 23.02.2020 (18 luni)
Bugetul proiectului:
Valoarea totala a proiectului este de 5,665,134.56 lei, din care finantarea nerambursabila este în
valoarea de 5,354,663.20 lei.
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti.
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Manager proiect,
Ghiorghi SAFIR
Email: pocu@safir.ro

