
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Obiectivul specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și 
orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC și detaliate în Ghidul 
solicitantului - Condiții specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație 
de până la 20.000 locuitori”;  
Titlu: SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR 
Contract nr. POCU/827/5/2/139791 

 

ANUNȚ 

Asociația GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR vă informează că a început procesul de recrutare, identificare, 

înscriere și selecție a candidaților care vor face parte din grupul țintă al proiectului “SERVICII INTEGRATE 

PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR”, Cod: POCU/827/5/2/139791. 

GRUP ȚINTĂ: 150 tineri și adulți (18-53 ani) de pe întreg teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor din care cel puțin 

100 femei și 5 de etnie romă, care se află în risc de sărăcie sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem 

de redusă a muncii. 

AVANTAJE: 

*CURSURI DE CALIFICARE: 

- subvenție de participare conform specificațiilor din Ghidul Solicitantului “Cuantumul maxim al subvenţiei 

este 5 lei/oră” (ex: 1500 lei pentru cursul de 360h); 

- pachete de hrană zilnic, pe toată perioada de derulare a cursurilor; 

- obținerea unui sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii; 

- consiliere, mediere și diploma unui curs acreditat de formare în domeniul ales. 

*DOMENII DE CALIFICARE: 

- Alimentație (patiser, ajutor de bucătar); 

- Competenţe digitale; 
- Competențe antreprenoriale. 

* DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL și crearea de locuri de muncă. 

* Inițierea și dezvoltarea de noi afaceri,  ACORDAREA DE SUBVENȚII în valoare de 100.000 lei pentru 10 

micro-granturi. 

CONDIȚII: 

- au domiciliul/locuiesc în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, respectiv în comunele Agapia, Bălțătești, 

Brusturi, Crăcăoani, Drăgănești, Ghindăoani, Păstrăveni, Răucești, Timișești, Urecheni, Vânători-Neamț; 

- au venitul mai mic de 1250 lei/ membru de familie sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de 

redusă a muncii, respectiv persoane cu vârstă cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care 

adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total. 

 

Persoanele interesate sunt sprijinite de Expertul Grup țintă privind întocmirea și depunerea dosarului  la 

sediul solicitantului, respectiv: GAL Ținutul Zimbrilor, str. Ștefan cel Mare, comuna Vânători-Neamț, sat 

Lunca, jud. Neamț, cod postal 617500, tel. 0740831490, email: office@gal-tinutulzimbrilor.ro. 

Pentru înscriere aveți nevoie de carte de identitate, documente specifice, dar și de dorința de a face o 

schimbare în viața dumneavoastră! VĂ AȘTEPTĂM! 


