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Comunicat de presă 

Primăria Municipiului Bacău anunță demararea proiectului „Sistem integrat de 

creștere a ocupabilității” 

În data de 04.02.2015, începând cu ora 11:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” 

Bacău,Calea Dr. Alexandru Safran nr. 145, a avut loc conferința de lansarea proiectului „Sistem

integrat de creștere a ocupabilității”, implementat de către Municipiul Bacău în parteneriat cu

Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare.

La conferință au participat invitatii echipei de proeict precum si reprezentanti ai institutiilor publice din 

Municipiul Bacau si ai unitatilor adminitsrativ teritoriale din judetul Bacau.

Conferința a fost o dezbatere a obiectivelor generale si specifice ale proiectului, a scopului, 

indicatorilor si rezultatelor asteptate prin implementarea acestuia.

Accentul a fost pus pe facilitățile primite de participanții la curscare vor primi o subvenție brută de 12 

lei/oră pe perioada derulării cursurilor, vor fi acordate premii pentru cele mai bune 12 planuri de afaceri 

din cadrul concursului de antreprenoriat, în valoare de 44.000 lei brut/premiu, fiind un impuls financiar

astfel încât să poată fi deschisă o afacere sau un plan de afaceri viabil, participanți vor avea transportul 

decontat în valoare de 10 lei/zi, iar hrana la cursuri le va fi asigurată în valoare de 10 lei/zi/cursant. 

Proiectul se deruleaza până în septembrie 2015 şi este cofinanțat de Fondul Social European, prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, 

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare “. 

Pentru mai multe informații despre proiectul „Sistem integrat de creștere a ocupabilității, cod 

proiect: POSDRU/125/5.1/S/126111”,puteți contacta echipa proiectului la numărul de telefon 

Manager Proiect – Piștea Ciprian – 0732.010.605 sau la adresa de e-mail 

primaria@primariabacau.ro.
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