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Proiectul „Piaţa muncii de la A la Z – Regiunea Sud 

Muntenia” şi-a propus facilitarea integrării pe piaţa 

muncii a persoanelor inactive şi a persoanelor aflate 

în cautarea unui loc de muncă din Regiunea Sud 

Muntenia şi a fost implementat de S.C. SERCOP 

ADN S.R.L. în parteneriat cu Camera de Comerţ  şi 

Industrie Argeş.  Prin proiect a fost imbunatăţită 

capacitatea de ocupare a 299 persoane în căutarea 

unui loc de muncă şi a persoanelor inactive din 

regiunea Sud Muntenia prin dezvoltarea unui 

program integrat de consiliere, mediere şi orientare 

profesională şi prin organizarea unei campanii de 

informare  cu scopul promovării unei atitudini 

pozitive, flexibile şi deschise faţă de muncă şi 

iniţierea unei afaceri independente. 

Proiectul a inclus un program de formare antreprenorială, de consultanţă şi asistenţă în vederea iniţierii unei 

afaceri  pentru 84 de persoane în căutarea unui loc de muncă şi persoane inactive din regiunea Sud Muntenia 

dar şi activităţi pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea integrată a rezultatelor şi după finalizarea 

acestuia. Astfel, portalul web va asigura acces facil la informaţiile şi rezultatele proiectului pentru continuarea 

acestuia şi replicarea lui în celelalte regiuni de dezvoltare şi va continua să funcţioneze ca şi motor de căutare de 

locuri de muncă pentru membrii grupului ţintă, asigurând corelarea între cererea şi oferta forţei de muncă la nivel 

regional. Centrul Pilot „Staţie de Lucru – IT”, dotat corespunzător în cadrul proiectului supus finanţării, va continua 

să furnizeze servicii grupului ţintă, în vederea identificării unui loc de muncă adecvat competenţelor şi calificărilor 

lor, precum şi pentru pregătirea corespunzătoare a candidaţilor în vederea susţinerii interviului.  

 

Titlul  proiectului  “Piata muncii de la A la Z – Regiunea Sud Muntenia” 

Domeniul de activitate   Someri, persoane inactive si persoane aflate in cautarea 

unui loc de munca din Regiunea Sud Muntenia 

Perioada de implementare  03 Ianuarie 2011 – 31 August 2012 

Contributie FSE  1.788.278,77 

Buget Total  2.068.570,00 

Grup tinta  398 persoane 

Tara, Regiunea   Romania, Regiunea Sud Muntenia 

Nume beneficiar  S.C. SERCOP ADN S.R.L. 

Date contact 

 

 PATRASCAN  ION   

sercopadn@yahoo.com, 

 0740 037508 
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