
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

8 Mai 2014 

 

PROJOB - Măsuri active de stimulare a forței de muncă în Regiunea de Vest” 

 

O șansă! Un loc de muncă! Oportunități! 

 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Universitatea 

TIBISCUS Timișoara și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Timiș, vă invită în data de 8 Mai 2014,  ora 14,00, la sediul Fundației Serviciilor 

Sociale Bethany, Calea Dorobanților nr. 4, Timișoara, la conferința de lansare a  

proiectului PROJOB – ”Măsuri active de stimulare a forței de muncă în Regiunea 

de Vest”- POSDRU/131/5.1/G/125380. 

PROJOB – ”Măsuri active de stimulare a forței de muncă în Regiunea de 

Vest” - este un proiect care se derulează în perioada martie 2014 - septembrie 2015 și 

vine în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive și 

șomerilor din zona de vest, în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. 

 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Promovarea 

măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.1. – “ Dezvoltarea si 

implementarea masurilor active de ocupare ”. Valoarea totală a proiectului este de 

2.161.100,00 lei, din care valoarea contribuției FSE este de 1.927.268,98 lei, valoarea 

contribuției de la bugetul național este de 190.609,02 lei, iar contribuția proprie a 

beneficiarului de grant este de 43.222,00 lei. 

Grupul țintă este format din 288 persoane: persoane inactive, persoane în căutarea 

unui loc de munca, șomeri de lungă durată, șomeri de lungă durată tineri  

Se oferă gratuit: informare, mediere, consiliere/orientare profesională, mediere 

pe piața muncii, sprijin pentru angajare și menținerea unui loc de muncă, cursuri de 

calificare /recalificare si cursuri de inițiere în domenii căutate pe piața muncii. 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și 

non-profit care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, în special 



 

 

copiilor și a familiilor oferind servicii sociale și promovând practice profesioniste în 

asistența socială. 

Contact: 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany:  

Persoană de contact: Adriana Mărăscu – Expert Informare și Publicitate 

Email: dolcianu@gmail.com 

Adresă: Calea Dorobanților, nr.4, Timișoara, Cod 300298, 

Tel / Fax 0256.499.431 

Mobil 0723.242.534 

Universitatea “Tibiscus” din Timișoara: 

Persoana de contact: Corina Mușuroi – Expert Campanii 

Email: rectorat@tibiscus.ro 

Adresă: Complexul studențesc, str. Lascăr Catargiu nr.6  

Tel / Fax 0256 220690 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș 

Persoana de contact:  Florin Unguras -    

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro 

Bulevardul Republicii nr.21 Timisoara 

Tel: (+40256) 294.231 Fax: (+40256) 294.234 


