
 

 

INVITAŢIE  

 Eveniment de informare  

AVATAR - Actiuni cu Valoare Adaugata pentru Tara prin Antreprenoriat si Recalificare 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) 

are deosebita plăcere de a vă invita la Evenimentul de informare al proiectului AVATAR - 

Actiuni cu Valoare Adaugata pentru Tara prin Antreprenoriat si Recalificare.  

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 și este implementat de CNIPMMR, lider de proiect, în 

parteneriat cu Primaria Comunei Luna din Cluj  si Sistemi Formativi Confindustria Umbria 

din Italia. 

Proiectul vizează vizeaza facilitarea insertiei pe piata muncii a 1000 de persoane din mediul 

rural, la nivelul a 5 regiuni de implementare(Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-

Muntenia), prin incadrarea si mentinerea pe piata muncii a unui numar cat mai mare de persoane 

din grupul tinta, dintre care 200 de persoane inactive, 300 de persoane in cautarea unui loc de 

munca, 110 de someri tineri si 90 de lunga durata si 300 de persoane ocupate in agricultura de 

subzistenta. Proiectul urmareste implicarea activa a grupului-tinta si implementarea unor masuri 

active integrate si personalizate de informare, consiliere profesionala, mediere, formare 

profesionala si consultanta pentru initierea unei afaceri. Se urmareste, de asemenea, sprijinirea 

membrilor grupului tinta in procesul de autoevaluare a propriilor competente, de constientizare a 

nevoilor de formare si a oportunitatilor de angajare existente, de crestere a propriei capacitati de 

identificare si ocupare a unui loc de munca in sectoare non-agricole si de deschidere a unei 

afaceri, de auto-motivare in cautarea oportunitatilor de angajare, de dezvoltare profesionala sau 

antreprenoriala, in vederea cresterii sanselor de integrare socio-profesionala durabila. 

Evenimentul va avea loc în data de 7 noiembrie 2014, între orele 10:00 - 14:00, la Central 

Plaza Hotel, sala Milenium.  

Precizăm că participarea dumneavoastră la acest eveniment este gratuită. 

Confirmarea dumneavoastră de participare se poate face până la data de 06.11.2014, ora 

14.00, prin transmiterea formularului din atașament completat la e-mail ccint@ccint.ro sau 

secretariat@ccint.ro, persoană de contact Antonela Zaharia, sau la numărul de fax: 0233 216657. 

 

 

În speranța unui răspuns afirmativ, 

Consultanti Regionali 

Elena Ciangu 

Elena Miron 
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