
 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020! 

 
1 

PROIECT: 
Calificare si Mediere pentru Ocupare in Sectorul Auto din Regiunea Centru (CMOSA-RC) 
ID: POCU/298/3/14/120820 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară. 3 – Locuri de muncă pentru toți 
Obiective specifice: 3.1-3.6 
Titlul proiectului: „Calificare și Mediere pentru Ocupare în Sectorul Auto din Regiunea Centru (CMOSA-RC)” 
Contract POCU: POCU/298/3/14/120820 
 

 

Comunicat de presa 
 

CARAVANA DE RECRUTARE A GRUPULUI TINTA  
Com. Tarlungeni, Sat Purcareni, 17.07.2019 

 

Proiectul: Calificare si Mediere pentru Ocupare in Sectorul Auto  
din Regiunea Centru (CMOSA-RC) 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020! 

 
Fundatia Romtens – organizatie neguvernamentala de utilitate publica care activeaza de peste 20 de 
ani in domeniul promovarii sanatatii la locul de munca, avand o experienta de peste 10 ani in 
monitorizarea si evaluarea de proiecte si de tot atatia ani in formarea profesionala a adultilor, 
impreuna cu SC Terra Nova Group SRL – societate infiintata in 2005 al carei profil este tocmai 
formarea profesionala a adultilor, cu un portofoliu de 30 de programe de formare, impreuna cu 
Primaria com. Tarlungeni, judetul Brasov, si in colaborare cu SC STABILUS ROMANIA SRL, va invita 
sa luati parte la CARAVANA DE RECRUTARE A GRUPULUI TINTA pentru proiectul „Calificare si 
Mediere pentru Ocupare in Sectorul Auto din Regiunea Centru”.  

Caravana va fi organizata in cadrul Caminului Cultural din sat Purcareni, in data de 17.07.2019, 
incepand cu orele 17.00.  

Daca sunteti somer inregistrat la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca sau persoana 
inactiva – adica pensionar/pensionara; casnic/casnica, persoana intretinuta de alte persoane ori de 
stat sau aveti un loc de munca unde nu doriti sa reveniti in urmatoarele trei luni si nu ati cautat pana 
acum un loc de munca – va invitam sa participati la sesiunile de informare si recrutare in vederea 
participarii la activitatile proiectului nostru.   

Intre activitatile derulate in cadrul proiectului in sprijinul integrarii si mentinerii pe piata muncii a 
persoanelor din categoriile anterior mentionate, se numara activitatile de informare si consiliere, 
cursuri de calificare in concordanta cu profilul locurilor de munca identificate si activitati de mediere 
pe piata muncii. 

Pentru a afla mai multe informatii despre eveniment, nu ezitati sa ne contactati.  
Fundatia Romtens  
www.romtens.ro  
E-mail: office@romtens.ro / Tel: +40 21 637 30 02 / Fax: +40 21 637 30 84 
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