
 

 

Proiectul “Pia ţa muncii: Oportunit ăţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei”, cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, “Investeşte în oameni!”, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 

major de intervenţie 6.3   “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, contract nr. 
POSDRU/97/6.3/S/59898, PROGRESEAZĂ! 

 
 

În luna septembrie 2012 activitățile desfășurate în cadrul Fundației Centrul pentru 
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Brăila, s-au derulat conform graficului de implementare. 
Fiecare activitate a fost realizată cu profesionalism, atingându-se obiectivele planificate. Astfel, în 
această perioadă au fost înscrise în proiect 7 femei, din care 1 persoană provine din mediul rural și 6 

din mediul urban, 4 au vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, iar 3 au vârsta cuprinsă între 25 și 54 de 
ani, grupul ţintă recrutat din Judeţul Brăila totalizând, până în prezent, 383 de persoane (femei). 

Aceste persoane au beneficiat din partea Fundației de informare, consiliere și orientare în carieră. 
De asemenea, au fost conştientizate cu privire la egalitatea de şanse.  

În luna octombrie 2012 va continua activitatea de recrutare a grupului țintă, femeile din 

Județul Brăila, indiferent de nivelul studiilor, de statutul pe piața muncii, de reședință sau de 

apartenența la un grup vulnerabil fiind așteptate pentru înscriere la sediul Fundației Centrul pentru 
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Brăila din Strada Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter. 

În vederea înregistrării grupului țintă sunt necesare următoarele documente: 

� Copie carte de identitate; 

� Formular de înregistrare a grupului țintă; 

� Declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; 

� Declarație cu privire la participarea la alte programe finanțate de UE; 

� Fișă individuală de consiliere; 

� Listă de prezență (consiliere individuală și de grup). 

Pentru informații și relații suplimentare, persoanele interesate ne pot contacta la nr. de tel. 
0239/616696, 0736/302038 sau la adresa de e-mail centru@cdimm.ro. 

 

Întocmit, 

Responsabil comunicare Regiunea Sud-Est 

Stoian Adrian-Florin 

 Avizat, 

Asistent coordonator Regiunea Sud-Est 

Curcumeli Lucica 

 


