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    Proiectul „Acţiuni pentru ocupare - o şansă în     
    plus pe piaţa muncii – ACASA”, implementat de     
    catre Asociaţia Oamenilor de Afaceri  Argeş,  a      
    vizat creşterea  nivelului de informare a 220 de  
    persoane şomere inactive sau în căutarea unui  
    loc de muncă din  regiunea Sud Muntenia şi a  
    dezvoltat nivelul de  aptitudini şi competenţe  
    profesionale a 110  persoane şomere în vederea     
    creşterii gradului de  ocupare a şomerilor  pe  
    piaţa muncii. 

Proiectul a inclus activităţi de informare despre piaţa muncii din regiune, de consiliere şi informare, servicii de 
asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri, formare profesională a persoanelor din grupul ţintă,  
activitati de informare si publicitate dar şi management de proiect.  
S-a urmarit generarea de noi competenţe profesionale şi aptitudini în rândul persoanelor din cadrul grupului ţintă, 
competenţe şi aptitudini pe care  vor fi  utilizate pe viitor pe piaţa muncii ca angajaţi sau antreprenori pe termen 
scurt, mediu si lung.  Astfel 353 persoane au fost incluse in masuri de informare, 89 persoane incluse in măsuri 
de formare profesională, 133 persoane au primit consultanţă pentru iniţierea unei afaceri, 8 persoane au demarat 
o activitate independentă, 26  persoane au fost plasate pe piaţa forţei de muncă iar Centrul de formare 
profesională s-a dezvoltat  prin dotarea tehnică a 3 săli de cursuri cu o capacitate totală de 80 de locuri. 
 

 

 
Titlul proiectului Acţiuni pentru ocupare - o şansă în plus pe piaţa muncii 

- ACASA 

Domeniul de activitate Persoane şomere inactive sau în căutarea unui loc de 
muncă din judeţul Argeş 

Perioada de implementare 02.05.2011 – 01.05.2013 

Contribuţie FSE 1782447,03 

Buget total 2127782 

Grup ţintă 358 persoane somere  

Ţara, Regiunea România, regiunea Sud Muntenia 

Beneficiar Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş - Piteşti 

Date contact 
 

Năstase Marian Ioan 
0729.627.426 
consultanta@aoaarges.ro 
www.aoaarges.ro 
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