
 

 

 

 

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

FSE – Dezvoltarea Resurselor Umane în Regiunea Sud Muntenia 
 
 
În cadrul regiunii Sud Muntenia, în perioada martie - mai 2011 au fost  semnate şapte contracte  pentru Axa Prioritară 

5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1. Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de 

ocupare finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 

Cele şapte contracte de grant semnate au o valoare totală de 14.151.243,47 lei din care finanţare nerambursabilă 

solicitată de 13.627.171,24 lei. 

1.”Reinserţia profesională a persoanelor inactive pe piaţa muncii prin servicii de consiliere, formare profesională şi 
orientare in carieră”, în valoare totală de 2.023.908,00  lei - beneficiar Asociaţia Sprijin pentru Viaţă; 
 
2. „Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a forţei de muncă în regiunea Sud Muntenia, utilizând metode inovative de 
formare profesională” în valoare totală de 2.119.597,77 lei - beneficiar Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti; 
 
3. „Măsuri Active şi Sustenabile de Ocupare - în Contextul Dezvoltării Clusterelor Industriale”  în valoare totală de 
2.123.362,00 lei -  Centrul de formare Muntenia - Universitatea din Piteşti; 
 
4. „Facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor in căutarea unui loc de muncă prin calificare-recalificare, 
condiţie a dezvoltării resurselor umane” în valoare de 2.084.300,00 lei - beneficiar Fundaţia "Natura Vie"; 
 
5. „Program integrat de (re)calificare şi consiliere profesională pentru şomerii din Judeţul Calarasi!” în valoare totală de 
1.996.559,04 lei - beneficiar S.C. Omnia Exim S.R.L.; 
 
6.”Acţiuni pentru ocupare - o şansa în plus pe piaţa muncii- ACASĂ” în valoare totală de 2.087.805,00 lei - beneficiar 
Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş; 
 
7. „Ocupă-te pe piaţa muncii!” în valoare totală de 1.715.711,66 lei - beneficiar Asociaţia Smart Project 
 
POSDRU este implementat de către OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, organism ce asigură în teritoriu aplicarea 
unitară a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane. Date de contact: Călăraşi, str. Portului nr. 2A, tel.0242/314042, fax:0242/314431. 
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Şef Birou Managementul Calităţii 
OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia 


