
LISTA PROIECTELOR GESTIONATE DE OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA
ACTUALIZATĂ LA 30.09.2012

Numele beneficiarului Titlul Proiectului Stadiul proiectului

1 886,015.80 56,554.20 18,961.00 49,609.00 1,011,140.00 finalizat

2 1,017,021.72 64,916.28 0.00 27,742.00 1,109,680.00 finalizat

3  1,648,599.26       105,229.74      0.00  92,306.00      1,846,135.00 reziliat

4 1,250,137.50 220,612.50 0.00 30,550.00 1,501,300.00 finalizat

5 1,360,253.30 240,044.70 0.00 32,659.00 1,632,957.00 finalizat

6 663,070.55 117,012.45 0.00 82,500.00 862,583.00 finalizat

7 1,485,211.00 146,889.00 0.00 36,000.00 1,668,100.00 finalizat

Nr. 
crt.

Domeniul Major de 
Intervenţie din care se 

finanţează 

Finanţare UE (FSE) 
(lei)

Finanţare 
naţională 

eligibilă (lei)

Cheltuieli 
neeligibile (lei)

Contribuţie 
beneficiar (lei) 

Valoare totală 
proiect (lei)

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

SC DINAMIC TOUR BORCEA 
SRL

Antreprenoriatul – O opţiune de 
carieră pentru fiecare

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

CAMERA DE COMERT, 
INDUSTRIE SI AGRICULTURA 

TELEORMAN

ANTREPRENORIATUL - 
OPORTUNITATE PENTRU 

COMPETITIVITATE

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

FEDERAȚIA PATRONALĂ A 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI 

MIJLOCII DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Proiect în vederea dezvoltării 
antreprenoriatului şi a 

oportuniăţilor de  afaceri în 
Regiunea Sud-Muntenia: 
„Mentalitate şi potenţial 

antreprenorial”

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

ASOCIATIA DE SPRIJIN A 
SOMERILOR DAMBOVITA

Dezvoltarea competentelor 
cheie(soft skills) pentru angajatii 

din regiunea Sud-Muntenia in 
vederea cresterii productivitatii, 
mobilitatii si flexibilitatii pe piata 

muncii

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERCETARE-DEZVOLTARE 

PENTRU TEXTILE SI PIELARIE

Formare profesionala in sprijinul 
introducerii unor metode inovative 
de organizare a muncii in sectorul 
confectii textile din regiunea Sud 

Muntenia

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

S.C.INTERNATIONAL 
COMPUTER SCHOOL S.R.L.

ActivLearning -Program integrat de 
calificare şi perfecţionare a 

angajaţilor din Regiunea Sud-
Muntenia

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA DE SPRIJIN A 
SOMERILOR DAMBOVITA

Masuri Active integrate pentru 
persoanele fara loc de munca din 

Regiunea Sud-Muntenia in 
vederea cresterii ratei de ocupare 

si a mobilitatii ocupationale



8 CONSILIUL LOCAL MORENI 740,922.00 73,278.00 0.00 24,000.00 838,200.00 finalizat

9 802,803.82 79,398.18 24,632.00 46,432.00 953,266.00 finalizat

10 SC EURODEZVOLTARE SRL 1,591,382.52 157,389.48 2,024.00 92,041.00 1,842,837.00 finalizat

11 SC HOFAG ENGINEERING SRL 5,293,627.45 934,169.55 0.00 327,779.00 6,555,576.00 în implementare

12 4,952,768.95 874,018.05 0.00 118,913.00 5,945,700.00 finalizat

13 1,494,325.09 263,704.43 78,451.00 753,441.23 2,589,921.75 finalizat

14 SC INFOGRUP SRL Sanatos si competitiv 102,000.00 18,000.00 11,352.00 710.00 132,062.00 finalizat

15 SC CONARG CONSULTING SRL 436,019.40 76,944.60 512,964.00 0.00 1,025,928.00 reziliat

16 SC MENTOR TRADING SRL 402,219.15 70,979.85 0.00 0.00 473,199.00 finalizat

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Servicii integrate de masuri active 
pentru persoanelor in cautare de 

loc de munca, pentru someri , 
pentru someri de lunga durata si 
persoanele inactive din judetul 
Dambovita in vederea cresterii 

capacitatii de ocupare a acestora

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

DINAMIC TOUR BORCEA SRL 
CALARASI

Calificarea şi recalificarea-condiţie 
a dezvoltării resurselor umane şi 

creşterii competitivităţii acestora pe 
piaţa muncii

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Fii activ pe piata muncii in turism in 
judetul Prahova

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

CAD-CAM - Instruire in utilizarea 
tehnologiilor de varf asistate de 
calculator - o necesitate pentru 

revitalizarea industriei 
constructoare de masini

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

INSTITUTUL NATIONAL DE 
CERECETARE DEZVOLTARE 

PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 
I.C.I.M BUCURESTI

Sprijin pentru intreprinderi si 
angajati in vederea imbunatatirii 

competentelor in perspectiva 
dezvoltarii durabile

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

S.C. ASESOFT INTERNATIONAL 
S.A.

Creşterea competitivităţii 
capitalului uman prin programe de 

specializare profesională

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

ASIGURAREA PREVEDERILOR 
DE SANATATE SI SECURITATE 

LA LOCUL DE MUNCA IN 
INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR - 

DESANTE

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

SANATATE SI SECURITATE LA 
LOCUL DE MUNCA IN COMERT-

SITCOM



17 SC MENTOR BUILDING SRL 382,910.55 67,572.45 0.00 0.00 450,483.00 finalizat

18 SC CONALUMIL SRL 418,701.50 73,888.50 0.00 0.00 492,590.00 reziliat

19 SC TEXTIL PRODUCTION SRL 525,793.85 92,787.15 0.00 0.00 618,581.00 finalizat

20 SC AROMET STAND PROD SRL 424,817.25 74,967.75 0.00 0.00 499,785.00 finalizat

21 SC GABOSISTEM SRL 609,254.50 107,515.50 36,468.00 0.00 753,238.00 reziliat

22 SC PRODPAN SA 359,150.59 63,379.52 13,935.55 0.00 436,465.65 reziliat

23 SC PETROCONSULT SRL 714,000.00 126,000.00 58,569.00 381,260.00 1,279,829.00 finalizat

24 SC APLAST SRL 688,735.45 121,541.55 16,760.00 0.00 827,037.00 finalizat

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

Asigurarea sanatatii si securitatii in 
industria constructiilor - ASICONS

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

INDEPLINIREA NORMELOR DE 
SANATATE SI SECURITATE LA 

LOCUL DE MUNCA IN 
DOMENIUL CONSTRUCTIILOR - 

DESSCON

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

ASIGURAREA NORMELOR DE 
SANATATE SI SECURITATE IN 
INDUSTRIA TEXTILA - SARITEX

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

Sanatate si securitate la locul de 
munca in domeniul panificatiei- 

SARIPAN

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

GARANTAM SANATATE SI 
SECURITATE IN MUNCA

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

Investeste in informarea si 
instruirea angajatilor tai, 

asigurandu-le astfel un loc de 
munca mai sanatos si mai sigur!

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

“Securitatea si sanatatea 
angajatilor - premise pentru 

cresterea bunastarii ”

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

Instruirea angajatilor in vederea 
imbunatatirii sanatatii si securitatii 

la locul de munca



25 562,872.55 99,330.45 159,050.00 0.00 821,253.00 reziliat

26 SC BAUMIX SRL Investim in oameni 209,857.01 37,033.59 38,976.01 0.00 285,866.61 reziliat

27 S.C. FORMEXPERT SRL 4,020,263.70 709,458.30 0.00 248,934.00 4,978,656.00 in implementare

28 16,561,364.30 2,922,593.70 1,114,537.00 397,632.00 20,996,127.00 in implementare

29 4,872,568.05 859,864.95 3,040.00 116,988.00 5,852,461.00 in implementare

30 11,073,061.35 1,954,069.65 285,706.00 265,860.00 13,578,697.00 in implementare

31 4,709,874.26 465,811.74 0.00 117,000.00 5,292,686.00 in implementare

32 4,721,472.21 466,958.79 0.00 108,000.00 5,296,431.00 in implementare

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

SC NOVA TEXTILE BUMBAC 
S.R.L.

Sectorizarea si concentrarea 
sectiei de tesut pentru crearea 
conditiilor climatice in vederea 
asigurarii sanatatii si sigurantei 

salariatilor

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

NOI COMPETENTE 
PROFESIONALE IN DOMENIUL 

INSTALATIILOR PERICULOASE , 
IN VEDEREA ASIGURARII 

SECURITATII SI SANATATII IN 
MUNCA SI PROTECTIEI 

MEDIULUI.

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

ASOCIATIA "SOLIDARITATEA 
UMANĂ"

COPMED - COMPETENTE 
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

ORGANIZAŢIA PATRONALĂ 
UNIPET PLOIESTI

Formarea profesionala si 
promovarea utilizarii noilor 

tehnologii pentru angajatii din 
domeniul petrolului si gazelor in 
scopul cresterii calitatii serviciilor 

prestate, competitivitatii 
profesionale si imbunatatirii 

activitatilor si proceselor specifice.

3.2 " Formare şi sprijin 
pentru întreprinderi şi 

angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii"

INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
CERCETARE DEZVOLTARE 

PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 
I.C.I.M BUCUREŞTI

Cresterea competentelor 
intreprinderilor si angajatilor in 
perspectiva dezvoltarii durabile

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA DE SPRIJIN A 
SOMERILOR DAMBOVITA

Masuri active integrate - O sansa 
pentru persoanele fara loc de 

munca din Regiunea Sud 
Muntenia si Regiunea Sud Est

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA 
DAMBOVITA

Servicii de masuri active de 
ocupare  si servicii de formare 

profesionala pentru persoanele in 
cautare de loc de munca din 

regiunea Sud Muntenia, Centru si 
Nord-Vest



33 12,604,892.40 804,567.60 0.00 273,663.00 13,683,123.00 in implementare

34 5,672,853.00 0.00 398,345.00 362,097.00 6,433,295.00 in implementare

35 16,582,850.43 2,095,737.57 572,023.00 381,196.00 19,631,807.00 in implementare

36 Munca are genul feminin 11,297,342.98 1,427,756.12 2,077,567.00 259,695.90 15,062,362.00 in implementare

37 1,840,424.25 182,019.98 0.00 106,444.43 2,128,888.66 reziliat

38 1,710,269.52 169,147.54 80,691.81 98,916.69 2,059,025.56 in implementare

39 FUNDATIA AMFITEATRU Un viitor pentru tine! 1,857,976.12 183,755.88 0.00 41,668.00 2,083,400.00 in implementare

40 1,838,203.64 181,800.36 0.00 106,316.00 2,126,320.00 in implementare

41 Activi, spre bunastare 1,763,024.90 174,365.10 206,066.40 40,650.00 2,184,106.40 in implementare

42 1,805,631.91 178,578.98 52,000.00 40,494.10 2,076,704.99 in implementare

43 1,489,216.82 147,285.18 53,700.00 33,398.00 1,723,600.00 reziliat

44 1,842,499.75 182,225.25 0.00 106,565.00 2,131,290.00 reziliat

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

CAMERA DE COMERT, 
INDUSTRIE SI AGRICULTURA 

TELEORMAN

Educatia antreprenoriala – cheia 
competitivitatii IMM-urilor

3.1 „Promovarea culturii 
antreprenoriale”

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

IALOMIŢA

Dezvoltarea antreprenoriatului 
inter-regional sudic - DAIRS

6.3 „Promovarea egalităţii 
de şanse pe piaţa muncii”

GRUPUL PENTRU INTEGRARE 
EUROPEANA

EVA – Era Valorificarii 
Antreprenoriatului feminin

6.3 „Promovarea egalităţii 
de şanse pe piaţa muncii”

C4C - COMMUNICATION FOR 
COMMUNITY

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

SC OK SERVICE CORPORATION 
SRL

“Învăţare pentru ocupare, ocupare 
pentru dezvoltare deplină”  - 

Centru regional multifuncţional 
pentru ocupare activă

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

SC FAXMEDIA CONSULTING 
S.R.L

VIITOR CALIFICAT PENTRU 
PIATA MUNCII

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

SC SYNTESIS MANAGEMENT 
CONSULTANTS-SMCSRL

Coaching – inovatie in 
antreprenoriat

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA PENTRU 
COOPERARE DIANA

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

CENTRUL REGIONAL DE 
FORMARE PROFESIONALA A 

ADULTILOR

Calificarea conform cerinţelor 
pieţei muncii, o şansă reală pentru 

o viaţă mai bună!

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

FUNDATIA ECOLOGICA 
GREEN

Servicii integrate pentru cresterea 
gradului de ocupare in randul 

somerilor, a persoanelor inactive si 
a celor care au parasit timpuriu 

scoala

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

S.C.BUTURUGA&ASOCIATII 
SPCJ SRL

Sprijin pentru somerii din regiunea 
Sud Muntenia in vederea integrarii 

pe piata muncii prin servicii de 
formare profesionala si de 

consultanta si asistenta pentru 
angajare sau deschiderea 

propriilor afaceri



45 1,514,995.30 149,834.70 0.00 35,000.00 1,699,830.00 finalizat

46 1,860,071.85 183,963.15 0.00 42,435.00 2,086,470.00 in implementare

47 1,842,499.75 182,225.25 0.00 106,565.00 2,131,290.00 reziliat

48 1,893,205.79 187,240.13 130,287.00 42,458.08 2,253,191.00 finalizat

49 1,500,636.41 148,414.59 160,825.40 38,555.00 1,848,431.40 in implementare

50 1,842,543.43 182,229.57 0.00 106,567.00 2,131,340.00 reziliat

51 ORAŞUL GĂIEŞTI Un loc de munca pentru fiecare 1,751,214.29 173,197.02 75,481.20 39,273.70 2,039,166.21 finalizat

52 ORAŞUL BĂICOI 1,803,685.20 178,386.45 78,855.30 40,450.44 2,101,377.39 finalizat

53 ORAŞUL BUŞTENI 1,790,978.52 177,129.74 75,702.32 40,165.47 2,083,976.05 finalizat

54 ORAŞUL CÂMPINA 1,799,754.40 177,997.69 76,711.68 40,362.29 2,094,826.06 finalizat

55 ORAŞUL COMARNIC 1,795,754.44 177,602.09 76,838.62 40,272.58 2,090,467.73 finalizat

56 ORAŞUL URLAŢI 1,743,885.79 172,472.22 75,958.24 39,109.35 2,031,425.60 finalizat

57 1,897,754.04 187,689.96 226,382.00 42,561.00 2,354,387.00 in implementare

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA SPRIJIN PENTRU 
VIATA

Calitate in resurse umane pe o 
piata a muncii flexibila si moderna- 

mobilitate si antreprenoriat

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

SINDICATUL MINIER 
"CARBONIFERA"

SPRIJIN ZONAL DE FORMARE 
PROFESIONALA, INFORMARE SI 
ASISTENTA IN DEZVOLTAREA 

CARIEREI

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

S.C.BUTURUGA&ASOCIATII 
SPCJ S.R.L.

Sustinere pentru somerii din 
regiunea Sud-Muntenia in vederea 

integrarii pe piata muncii

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA "EUROPA PENTRU 
DEZVOLTARE UMANA"

„F1” PENTRU COMBATEREA 
SOMAJULUI – eCOMPETENTE in 

Sud Muntenia

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

SINDICATUL LIBER AL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN JUDEŢUL 

CĂLĂRAŞI

Consiliere si formare profesionala 
pentru somerii cu studii incomplete

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

S.C. BUTURUGA&ASOCIATII 
SPCJ S.R.L.

Asistenta si suport pentru somerii 
din regiunea Sud-Muntenia in 

vederea integrarii pe piata muncii

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Formare profesionala pentru piata 
muncii !

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

O NOUA SANSA PE PIATA 
MUNCII

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Sprijin pentru integrare si 
incluziune

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

RECALIFICAREA SOMERILOR 
PENTRU INCLUZIUNE

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

CALIFICAREA,O SANSA PE 
PIATA MUNCII!

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

CAMERA DE COMERT, 
INDUSTRIE SI AGRICULTURA 

GIURGIU

Titlul proiectului: Dezvoltarea 
abilitatilor profesionale pentru 
reintegrarea somerilor in viata 

activa in judetul Giurgiu



58 1,895,721.10 187,488.90 99,960.00 43,000.00 2,226,170.00 finalizat

59 1,884,200.50 186,349.50 196,555.00 42,256.00 2,309,361.00 in implementare

60 S.C. URBCONNET S.R.L. 1,841,385.00 182,115.00 137,300.00 106,500.00 2,267,300.00 finalizat

61 1,778,406.17 175,886.33 195,170.00 102,858.00 2,252,320.50 finalizat

62 1,872,329.55 185,175.45 0.00 43,000.00 2,100,505.00 finalizat

63 1,722,084.00 170,316.00 0.00 39,000.00 1,931,400.00 in implementare

64 1,712,589.97 169,377.03 0.00 39,192.00 1,921,159.00 in implementare

65 1,782,526.20 176,293.80 0.00 41,000.00 1,999,820.00 in implementare

66 1,596,116.34 157,857.66 0.00 36,526.00 1,790,500.00 in implementare

67 SC FOCUS PLUS SRL 1,833,598.25 181,344.88 0.00 106,051.87 2,120,995.00 in implementare

68 1,872,329.55 185,175.45 0.00 43,000.00 2,100,505.00 finalizat

69 1,895,982.85 187,514.79 113,956.32 42,520.36 2,239,974.32 in implementare

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIAŢIA CENTRUL DE 
RESURSE APOLLO

Abilitati de viata-sansa tinerilor pe 
piata muncii

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

FUNDAŢIA DEZVOLTARE ÎN 
EUROPA

Excelenta prin competenta si 
profesionalism ECoP

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Dimensiuni integrate ale orientarii 
somerilor catre o industrie in 

dezvoltare

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

SC ATP FURNIZOR DE 
CALIFICARE PENTRU ADULTI 

SRL

Fii activ! Dobândește-te 
competențe și ocupă locul de 

muncă potrivit!

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA CATALACTICA, 
FILIALA TELEORMAN

A doua varsta, o noua sansa – 
2ACTIV

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA DE SPRIJIN A 
SOMERILOR DAMBOVITA

Servicii integrate de Masuri Active 
de Ocupare pentru persoanele 
fara loc de munca din Regiunea 

sud Muntenia - S.I.M.A.O.

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

 ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA 
DAMBOVITA

Servicii de ocupare  - O sansa 
pentru persoanele fara loc de 

munca 

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA 
DAMBOVITA

Masuri active de ocupare - sanse 
mai mari pentru integrarea pe piata 
muncii pentru persoanele fara loc 

de munca

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA DE SPRIJIN A 
SOMERILOR DAMBOVITA

Cresterea gradului de 
constientizare a riscului pentru 
persoanele aflate in somaj din 

regiunea Sud Muntenia si 
reinsertia acestora pe piata muncii

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Massuri active de ocupare in 
regiunea Sud Muntenia - REGIS

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA CATALACTICA, 
FILIALA TELEORMAN

Comportament de ocupare 
manifest etapizat - COME

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU 
PROTECŢIA MEDIULUI

Crearea de noi oportunitati de 
ocupare pentru somerii cu varsta 

de peste 45 ani din judetul 
Dambovita



70 SC ROMAIR CONSULTING SRL 1,837,581.20 181,738.80 129,480.00 106,280.00 2,255,080.00 in implementare

71 SERCOP ADN 1,788,278.77 176,862.73 129,960.00 103,428.50 2,198,530.00 finalizat

72 1,900,782.52 187,989.48 178,507.20 42,628.00 2,309,907.20 in implementare

73 ASOCIATIA CIVICUS ROMANIA 1,878,431.10 185,778.90 156,600.00 42,130.00 2,262,940.00 reziliat

74 1,891,009.12 187,022.88 125,765.00 42,409.00 2,246,206.00 in implementare

75 ORAŞUL VIDELE 1,712,826.49 169,400.42 113,404.37 186,154.31 2,181,785.59 in implementare

76 1,899,074.40 187,820.55 126,142.62 42,589.69 2,255,627.26 in implementare

77 Initiere in dezvoltarea afacerii 15,967,012.96 1,019,171.04 1,084,257.40 894,009.68 18,964,451.08 in implementare

78 FUNDAŢIA "NATURA VIE" 1,810,248.44 179,035.56 95,016.00 41,000.00 2,125,300.00 in implementare

79 S.C. OMNIA EXIM S.R.L. 1,803,764.73 178,394.31 14,400.00 104,324.16 2,100,883.20 in implementare

80 1,782,447.03 176,285.97 129,072.00 39,977.00 2,127,782.00 in implementare

81 1,888,111.47 186,736.30 44,750.00 42,359.39 2,161,957.16 in implementare

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Masuri active integrate de ocupare 
Regiunea Sud - Muntenia - 
Cresterea oportunitatilor de 

angajare a persoanelor fara loc de 
munca 

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Piata muncii de la A la Z - 
Regiunea Sud Muntenia

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIATIA TARGOVISTE SPRE 
EUROPA

Imbunatatirea capacitatii de 
ocupare a somerilor tineri si a 

tinerilor someri de lunga durata din 
jud. Dambovita

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

O sansa de ocupare profesionala 
pentru grupurile defavorizate din 

Regiunea Sud-Muntenia

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN 
TÂRGOVIŞTE

Dezvoltarea abilitatilor profesionale 
pentru reintegrarea somerilor in 
viata activa in Regiunea Sud-

Muntenia

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Sistem integrat de combatere a 
somajului in judetul Teleorman

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIAŢIA "EUROPA PENTRU 
DEZVOLTARE UMANĂ"

"Pro Mediere Activa" - Drumul cel 
mai scurt din somaj catre un loc de 

munca
3.1 „Promovarea culturii 

antreprenoriale”
S.C. RESOURCES 

DEVELOPMENT&IDEAS S.R.L.

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Facilitarea accesului pe piata 
muncii a persoanelor in cautarea 
unui loc de munca prin calificare-
recalificare, conditie a dezvoltarii 

resurselor umane

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Program integrat de (re)calificare 
şi consiliere profesională pentru 

şomerii din Judetul Calarasi!

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIAŢIA OAMENILOR DE 
AFACERI ARGEŞ

Actiuni pentru ocupare- o sansa in 
plus pe piata muncii- ACASA

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 

PENTRU BIORESURSE 
ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI

Imbunatirea capacitatii de ocupare 
a fortei de munca in regiunea Sud 

Muntenia, utilizand metode 
inovative de formare profesionala



82 1.841.756,28 182.151,72 0,00 41.304,00 2,065,212.00 in implementare

83 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 1,744,326.22 172,515.78 206,520.00 39,120.00 2,162,482.00 in implementare

84 ASOCIAŢIA SMART PROJECT Ocupa-te pe piata muncii! 1,530,071.66 151,325.77 0.00 34,314.23 1,715,711.66 reziliat

85 1,460,203.10 238,892.90 108,883.00 34,675.00 1,842,654.00 in implementare

86  SC HR SPECIALISTS SRL 4,193,949.45 880,399.55 333,630.00 267,071.00 5,675,050.00 in implementare

87  ORIZONT 2009 5,306,725.91 1,113,995.09 435,707.00 1,379,936.00 8,236,364.00 in implementare

88 16,424,349.78 3,447,821.76 0.00 405,554.00 20,277,725.54 in implementare

89 SVASTA CONSULT SRL 4,246,240.40 694,695.60 0.00 260,049.00 5,200,985.00 in implementare

90 11,180,979.76 1,829,236.39 0.00 265,514.60 13,275,730.75 in implementare

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

ASOCIAŢIA SPRIJIN PENTRU 
VIAŢĂ

Reinsertia profesionala a 
persoanelor inactive pe piata 

muncii prin servicii de consiliere, 
formare profesionala si orientare in 

cariera

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

Masuri Active si Sustenabile de 
Ocupare - in Contextul Dezvoltarii 

Clusterelor Industriale

5.1 "Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor 

active de ocupare"

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

FUNDATIA DEZVOLTAREA 
POPOARELOR

Parteneriat pentru ocupare in 
mediul rural

6.1 „Dezvoltarea economiei 
sociale”

 „Mai aproape de oameni, prin 
forme ale economiei sociale” 

6.1 „Dezvoltarea economiei 
sociale”

 DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI 

-SECTOR 1 

6.1 „Dezvoltarea economiei 
sociale”

 ASOCIATIA "EUROPA PENTRU 
DEZVOLTARE UMANA" 

 RIES – RETEAUA 
INCUBATOARELOR DE 
ECONOMIE SOCIALA - 

ABORDARE STRATEGICA A 
DEZVOLTARII RESURSELOR 

UMANE 

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Stimularea dezvoltarii 
antreprenoriale in mediul rural si 

schimb de experienta cu 
intreprinzatorii austrieci

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

A.Co.R ASOCIATIA COMUNELOR 
DIN ROMANIA

Stimularea ocuparii active, a 
dezvoltarii antreprenoriale si a 
economiei nonagricole durabile 

prin formarea si implicarea 
resurselor umane neocupate din 

zonele rurale



91 7,312,329.00 0.00 337,621.00 149,231.00 7,799,181.00 in implementare

92 4,234,328.26 692,746.75 0.00 109,500.00 5,036,575.00 in implementare

93 6,492,157.69 1,062,133.31 149,886.00 154,170.00 7,858,347.00 in implementare

94 4,423,718.53 723,731.47 279,844.00 105,060.00 5,532,354.00 in implementare

95 16,525,562.51 2,703,623.56 0.00 392,432.37 19,621,618.44 in implementare

96 11,206,662.80 1,833,438.20 652,141.00 273,000.00 13,965,242.00 in implementare

6.1 „Dezvoltarea economiei 
sociale”

 PENITENCIARUL DE FEMEI 
TARGSOR 

 Persoanele private de libertate, in 
slujba protectiei mediului 

inconjurator, pentru cresterea 
competitivitatii si a atractivitatii 

teritoriilor 

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

 ASOCIATIA DE SPRIJIN A 
SOMERILOR DAMBOVITA 

Implementarea masurilor  active 
 de ocupare pentru persoanele 
fara loc de munca din zonele 

rurale - Mediul rural mai mult decat 
agricultura

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA "GRUPUL PENTRU 
DEZBATERE SI CONSENS 

SOCIAL" (ASOCIATIA GDCS)

RETEA RURALA DE 
PARTENERIAT PENTRU 

DEZVOLTARE DURABILA - 
RURAL NETWORK 

DEVELOPMENT (RND)

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA COMUNELOR DIN 
ROMANIA

Comuna, promotor al dezvoltarii 
spiritului antreprenorial in mediul 

rural

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA CATALACTICA, 
FILIALA TELEORMAN

De la subzistenta la 
sustenabilitate-DURABIL

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE 
SI DEZVOLTARE COMUNITARA

O SANSA PENTRU NOI ... CEI 
DE LA TARA



97 16,571,537.09 2,711,145.12 0.00 393,524.13 19,676,206.34 in implementare

98 S.C.EXCELENT.S.R.L. 1,727,307.20 282,591.80 0.00 105,784.00 2,115,683.00 in implementare

99 PROGRES RURAL  1,734,764.21       283,811.79      0.00 106,241.00  2,124,817.00      in implementare

100 MG STEVENS FINANCE SRL 1,728,905.23 282,853.24 0.00 105,882.03 2,117,640.50 in implementare

101 SC AMIRASC&LIMPEX SRL 1,611,080.91 263,576.89 0.00 98,666.20 1,973,324.00 in implementare

102 S.C SIRENA TRADE SRL 1,594,908.90 260,931.10 130,514.00 97,676.00 2,084,030.00 in implementare

103 1,195,711.12 195,621.34 6,720.00 28,394.54 1,426,447.00 in implementare

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA FEMEILOR SI 
FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL

Antreprenoriat rural pentru 
dezvoltare sustenabila

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Acces la informare, calificare si 
consiliere pentru resursele umane 

din mediul rural

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

S.C.PROJECT MANAGEMENT 
SOLUTIONS S.R.L.

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Inzestrarea persoanelor din mediu 
rural – Regiunea Nord Est - cu noi 

calificari non-agricole printr-un 
program integrat de consiliere si 
formare profesionala in domeniul 

operator vanzari prin telefon

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

O nouă calificare, o nouă șansă pe 
piata muncii.

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

SIS - Sprijin integrat pentru somerii 
din zona rurala

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA TINERILOR 
PENTRU EXCELENTA

Dezvoltarea si valorificarea 
competentelor profesionale a 

resurselor umane din mediul rural



104 1,631,093.93 266,851.07 184,000.00 38,735.00 2,120,680.00 in implementare

105 SC CONEST SA 1,732,587.15 283,455.61 109,113.38 117,335.82 2,242,491.96 in implementare

106 1,788,886.65 292,666.35 269,562.00 42,481.00 2,393,596.00 in implementare

107 FUNDATIA ZI DESCHISA 1,634,414.65 267,394.35 81,173.00 38,812.00 2,021,794.00 in implementare

108 S.C. DIALFA SECURITY S.R.L. “PRO: proiect rural pentru ocupare” 1,223,879.27 200,229.73 0.00 90,900.00 1,515,009.00 in implementare

109 1,786,401.56 292,259.78 202,884.30 42,421.66 2,323,967.30 in implementare

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

SCOALA ROMANA DE AFACERI 
CCI, FILIALA CALARASI

Populatia ocupată în agricultura de 
subzistenţă - soluţie pentru 

echilibrarea pieţei interne a muncii 
în judetul Calarasi.

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

CONRIS - Imbunatatirea calitatii 
resurselor umane din zonele rurale 

ale judetului Iasi in vederea 
facilitarii accesului la ocupare in 

domeniul constructiilor

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA CENTRUL DE 
DEZVOLTARE SMART

„Centru mobil de ocupare si 
formare profesionala in domenii 
non-agricole – LA UN PAS DE 

TINE!”

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Sprijin integrat pentru femeile din 
mediul rural

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

SINDICATUL TARANILOR SI 
PROPRIETARILOR ROMANI

Oportunitati pentru angajare in 
comunele din regiunea Sud 

Muntenia



110 CCINA CONSTANTA 1,505,812.32 246,354.68 73,461.00 35,904.00 1,861,532.00 in implementare

111 1,205,436.36 197,212.42 140,945.83 28,625.50 1,572,220.11 in implementare

112 ASOCIATIA PATURA VERDE 1,794,585.33 293,598.67 245,976.00 42,616.00 2,376,776.00 in implementare

113 1,785,258.67 292,072.81 196,145.86 42,394.52 2,315,871.86 in implementare

114 Alege sa fii cel mai bun! 1,057,161.53 172,954.28 127,344.06 25,104.41 1,382,564.28 in implementare

115 SC DAROMET SRL 1,554,343.50 254,294.50 0.00 95,193.00 1,903,831.00 in implementare

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

SPRINT - SPRijin INTegrat pentru 
ocupare non-agricola a fortei de 

munca din Zona Rurala 
Metropolitana Constanta

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

FUNDATIA SCOALA ROMANA 
DE AFACERI A CCI, FILIALA 

TULCEA

Armonia convietuirii in formare 
profesionala

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Program integrat de formare 
profesionala in meserii din 

industria turismului in judetul 
Buzau

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

SINDICATUL TARANILOR SI 
PROPRIETARILOR ROMANI

Dezvoltarea spiritului 
antreprenorial: o sansa in plus 

pentru populatia din mediul rural in 
Regiunea Sud Muntenia

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

FUNDATIA SCOALA ROMANA 
DE AFACERI A CCI, FILIALA 

TULCEA

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ORIZONT pentru dezvoltarea 
sustenabila pe termen lung si 

cresterea gradului de ocupare a 
fortei de munca in zonele rurale



116  1,203,905.96       196,962.04      208,850.00 31,604.00  1,641,322.00      in implementare

117 1,763,531.00 0.00 157,464.00 288,519.00 2,209,514.00 in implementare

118 SC AMIRASC & LIMPEX SRL Un PAS decisiv spre cariera ta ! 1,714,930.81 280,566.99 0.00 105,026.20 2,100,524.00 in implementare

119 SC INFOGRUP SRL 886,105.86 144,969.15 52,842.00 55,000.00 1,138,917.00 in implementare

120 ASOCIATIA PATURA VERDE 1,794,585.33 293,598.67 245,976.00 42,616.00 2,376,776.00 in implementare

121 FUNDATIA NICOMED Invata pentru cariera ta! 1,782,539.12 291,627.88 71,447.00 42,330.00 2,187,944.00 in implementare

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALA COMUNA VALEA 

CIORII

Informare – Mediere – Formare: 
Factor Cheie de Succes pentru 

Ocupare in Mediul Rural

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

AGENTIA JUDETEANA PENTRU 
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 

ARGES

Formarea capitalului uman – 
element esential pentru iesirea din 

criza

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Dezvoltare rurala si integrare pe 
piata muncii

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Program de informare, consiliere, 
mediere si  formare profesionala in 
meserii din industria turismului in 

judetul Tulcea

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”



122 1,651,460.85 270,183.15 68,000.00 40,800.00 2,030,444.00 in implementare

123 1,795,358.48 293,725.16 197,585.28 42,634.36 2,329,303.28 in implementare

124 1,578,133.41 0.00 0.00 258,186.59 1,836,320.00 in implementare

125 S.C. ALFARO SECURITY S.R.L. 1,792,796.47 293,306.01 131,595.84 42,573.52 2,260,271.84 in implementare

126 S.C. TOTAL CONSULTING S.R.L.  1,525,390.87       249,557.78      0.00 93,418.35  1,868,367.00      in implementare

127 1,576,221.96 0.00 250,000.00 257,873.87 2,084,095.83 in implementare

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA ECOLOGICA 
UNIVERSITARA GALATI

Promovarea somerilor in campul 
muncii!

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA TARGOVISTE SPRE 
EUROPA

Investitie in capitalul uman din 
zona rurala a Judetului Arad 
pentru dezvoltarea turismului

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

AGENTIA JUDETEANA PENTRU 
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 

GALATI

Dezvoltarea resurselor umane prin 
formarea professionala in noile 

tehnologii comunicationale

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Sustinerea dezvoltarii 
antreprenoriatului prin formare 

profesionala adresata persoanelor 
din mediul rural in regiunea Centru

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

"Dezvoltare resurse umane si 
mestesuguri in comuna Dorna 

Arini, jud. Suceava"

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

AGENTIA JUDETEANA PENTRU 
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 

VRANCEA

Compentente antreprenoriale 
pentru mediul rural in regiunea 

Sud Vest



128 S.C. SORSTE S.A 1,712,497.16 280,168.84 142,133.76 104,877.00 2,239,676.76 in implementare

129 SC AMIRAS C&L IMPEX SRL 1,708,195.26 279.465.04 0.00 104,613.70 2,092,274.00 in implementare

130 1,753,055.68 286,804.32 222,177.00 41,630.00 2,303,667.00 in implementare

131 SC AMIRAS C&L IMPEX SRL 1,703,786.54 278,743.76 0.00 104,343.70 2,086,874.00 in implementare

132 SC AMIRAS C&L IMPEX SRL 1,703,133.65 278,964.15 0.00 104,426.20 2,086,524.00 in implementare

133 1,759,902.20 287,924.42 236,345.80 41,792.38 25,405,761.71 in implementare

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

FONA RURAL - Formare in 
ocupatii nonagricole in mediul rural

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Calificare şi antreprenoriat - 
alternative pentru persoanele 

inactive  din mediul rural

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

FILIALA BRAILA A 
PATRONATULUI ROMAN

SE C.I.R. - Carte de identitate 
rurala in regiunea Sud Est

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Dezvoltarea unor nişe de ocupare 
în domenii non-agricole

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

Formarea profesionala, sansa 
pentru dezvoltarea durabila a 

Muntilor Apuseni

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA PENTRU 
COOPERARE DIANA

Formare antreprenoriala in mediul 
rural pentru un viitor mai bun



134 1,178,802.03 192,854.97 18,000.00 27,993.00 1,417,650.00 finalizat

135 1,642,330.59 268,689.41 96,000.00 100,580.00 2,107,600.00 finalizat

136 666,519.70 109,044.30 0.00 40,819.00 816,383.00 finalizat

137 12,499,973.00 2,045,027.00 699,701.00 296,718.00 15,541,419.00 finalizat

138 1,487,930.78 243,429.22 0.00 38,000.00 1,769,360.00 finalizat

139 2,492,018.17 523,127.83 219,142.00 61,534.00 3,295,822.00 finalizat

140 2,549,625.16 417,125.08 74,594.00 63,638.16 3,104,982.40 finalizat

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA NATIONALA A 
CONSULTANTILOR IN 

AGRIBUSINESS

Să ne pregătim pentru altceva 
decât agricultura de subzistenţă.

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

SC AGROSERV MANAGEMENT 
SRL

Populaţia ocupată în agricultura de 
subzistenţă - soluţie pentru 

echilibrarea pieţei interne a muncii 
în România.

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ARGCOMS   SOCIETATE 
 COOPERATIVA 

 MESTESUGAREASCA

Revitalizarea  si  dezvoltarea 
mestesugurilor  traditionale in zona 
Argesului prin implicarea populatiei 

 rurale  in   viata comunitatilor 
locale

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

UNIVERSITATEA DE STIINTE 
AGRONOMICE SI MEDICINA 
VETERINARA BUCURESTI

Dezvoltarea pietei muncii prin 
promovarea ocupatiilor neagricole 

in mediul rural

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA 
DAMBOVITA

Masuri active  integrate pentru 
persoanele din mediul rural in 
cautare de loc de munca sau 

ocupate in agricultura de 
subzistenta din Regiunea Sud 

Muntenia.

6.1 „Dezvoltarea economiei 
sociale”

EPISCOPIA SLOBOZIEI SI 
CALARASILOR

Promovarea în comunitate a 
economiei sociale

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA LINGUA 
INTERNATIONAL

Depasirea barierelor de catre 
comunitatea rurala prin instruire



141 Proactiv - de la marginal la incluziv 13,322,815.84 2,796,743.56 0.00 328,970.60 16,448,530.00 finalizat

142 3,190,395.31 521,956.69 0.00 77,695.00 3,790,047.00 finalizat

143 1,442,348.21 235,971.79 116,364.00 37,000.00 1,831,684.00 finalizat

6.1 „Dezvoltarea economiei 
sociale”

ASOCIATIA CATALACTICA, 
FILIALA TELEORMAN

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA LINGUA 
INTERNATIONAL

Necesitate si oportunitate-instruire 
pentru comunitatea rurala

5.2 „Promovarea 
sustenabilităţii pe termen 
lung a zonelor rurale în 

ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei 
de muncă”

ASOCIATIA PENTRU INVATARE 
PERMANENTA-OPEN AND 

DISTANCE LEARNING CENTER

PILOTAREA UNUI MECANISM 
OPERAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ A 
RESURSELOR UMANE ÎN 6 
COMUNITĂŢI RURALE, CA 

INSTRUMENT DE ÎNCURAJARE 
A OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ 

ÎN DOMENII NON AGRICOLE. 
Acronim: MODEL_RURAL
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