
 

 

1 

 

“DELTA – DEzvoLTArea şi inserţia profesionala a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est” 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

ORGANIZARE BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ-BUZAU 
 
 
 
Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART organizează joi, 12 decembrie 2019, ora 11:00, bursa locurilor de muncă 
vacante în judeţul Buzau. Bursa va avea loc în sala de conferinte a Hotelului Pietroasa din Buzau, Piata Daciei, Nr. 1. 
 
Evenimentul de adresează tuturor angajatorilor care doresc să-şi ocupe locurile de muncă vacante, precum şi membrilor 
grupului ţintă al proiectului “DELTA – DEzvoLTArea şi inserţia profesională a resurselor umane inactive din Regiunea 
Sud-Est”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, al cărui 
beneficiar este SC. RU – EUROPE SRL, Bv. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, bloc Duplex, parter, Brăila, email braila@ru-
europe.org. 
 
Obiectivul general al proiectului este INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII prin îmbunătățirea competențelor pentru 460 de 
șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de  lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel 
redus de educație), persoane de etnie romă și persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzis-
tență și semi-subzistență), din regiunea Sud-Est, județele Brăila, Galați și Buzău, prin oferirea unor servicii integrate de 
măsuri active și personalizate de ocupare, cuprinzând informare și consiliere, mediere, programe de formare profesio-
nală, conștientizare și life coaching. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
OBIECTIV 1. Creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a beneficiarilor din regiunea Sud-Est (judeţele Brăila, Buzău, 
Galaţi) cu privire la avantajele aduse de participarea la formare continuă şi consolidarea unei cariere. 
 
OBIECTIV 2. Imbunătăţirea capacităţii de ocupare şi însuşirea abilităţilor necesare reintegrării pe piaţa muncii a 460 de 
persoane din GT din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi (şomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă şi persoane din 
mediul rural), pe parcursul a 18 luni (respectiv 17 luni – servicii de consiliere). 
 
OBIECTIV 3. Dezvoltarea cunoştinţelor profesionale şi obţinerea certificărilor necesare inserţiei/reintegrării profesionale 
a persoanelor din GT prin furnizarea a 31 de programe de formare (calificare de nivel 2 şi 3) unui număr de 430 de 
persoane şi evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decȃt cele formale pentru 30 per-
soane din regiunea Sud-Est, pe parcursul a 18 luni, în vederea facilitării accesului la ocupare.  
 
OBIECTIV 4. Stimularea inserţiei profesionale şi a conştientizării valorii de sine pentru a depăşi obstacolele psihice şi 
fizice ce împiedică implicarea socială şi economică în comunitate pentru 250 de persoane, pe parcursul a 15 luni, prin 
furnizarea de servicii de acompaniament (creşa şi afterschool) pentru 100 de persoane din GT şi activităţi de life coaching 
şi sprijin reciproc pentru 150 de persoane.  
 
OBIECTIV 5. Promovarea iniţiativelor locale, a unei societăţi egalitare, a dezvoltării sustenabile şi a inovării sociale prin 
crearea reţelei Job-Hub de parteneriate pentru integrarea persoanelor marginalizate pe piaţa forţei de muncă. 
 
Detalii despre proiect pot fi găsite la www.proiectdelta.ro 
 
Pentru alte informaţii despre bursa locurilor de muncă vacante, precum şi pentru confirmarea prezentei, vă rugăm să 
sunaţi la nr. 0755457987 sau să trimiteţi email la adresa office@smart.org.ro. 
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