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Proiectul 
”Incubator de afaceri pentru șomeri și persoane în căutarea unui 
loc de muncă din mediul rural din Regiunea Centru” la final 

 
 
 

Asociaţia Pakiv Romania în parteneriat cu CENTRUL EUROPEAN DE INTEGRARE AL 

ROMILOR a organizat și desfășurat în data de 29 septembrie 2015, Conferința de final a 

proiectului ”Incubator de afaceri pentru șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă 

din mediul rural din Regiunea Centru”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,  Axa prioritară 5, 

”Promovarea măsurilor active de ocupare”. 

 La evenimentul ce  a avut loc la Alba Iulia, Hotel Cetate, între orele 11,00 și 13,00 au 

participat 60 de persoane, atât beneficiari ai proiectului: șomeri, persoane ocupate în agricultura 

de subzistență, persoane inactive, cât și reprezentanți ai autorităților  publice locale, reprezentanți 

ai societății civile, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai mediului academic și 

universitar, mass media locală și alți actori relevanți care sunt implicați în reducerea șomajului și 

creșterea calității vieții în mediul rural. 

 Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 18 luni și și-a propus să contribuie la 

combaterea șomajului și inactivității în rândul șomerilor și al persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă din mediul rural, din Regiunea Centru.  

În cadrul conferinței au fost prezentate atât obiectivele, rezultatele și indicatorii proiectului, 

precum și cele mai importante concluzii și lecții învățate din implementarea acestuia. 
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 În cadrul proiectului ”Incubator de afaceri pentru șomeri și persoane în căutarea unui 

loc de muncă din mediul rural din Regiunea Centru” au fost furnizate servicii integrate de 

informare, consiliere și de formare profesională în mediul rural, pentru 658 de șomeri, persoane 

ocupate în agricultura de subzistență și persoane inactive. Prin programele de formare 

profesională au fost calificați 480 dintre beneficiarii proiectului în domenii non-agricole, iar 5 dintre 

absolvenții acestor programe au fost susținuți și asistați să-și înființeze și să demareze mici 

afaceri. 

Asociația Pakiv România și partenerul său mulțumește tuturor beneficiarilor proiectului și îi 

asigură că abilitățile obținute pe parcursul celor 18 luni reprezintă o investiție pe termen lung, 

acestea asigurându-le resursele necesare căutării, găsirii și păstrării unui loc de muncă care să 

corespundă trăsăturilor vocaționale și celor aptitudinale necesare pe o piață a muncii modernă, 

flexibilă și inclusivă.  
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