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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 6. - Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenţie 6.2 – îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
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ACCESUL ROMILOR PE PIAŢA MUNCII-PRIORIATEA NOASTRĂ
proiect finanţat din fonduri europene
SC SIAB DEVELOPMENT SRL, în calitate de Partener, anunţă demararea implementării
proiectului strategic, multi-regional, “Accesul romilor pe piaţa muncii-prioritatea noastră” (ID
141585) în data de 30.04.2014, proiectul fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, în cadrul Axei prioritare 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP
STRATEGIC NR 165.
Proiectul este implementat de către UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ (UAT) Comuna
Florești, în calitate de Beneficiar al Contractului de finanţare POSDRU/165/6.2/S/141585, fiind
sprijinită de 2 parteneri – SC INDUSTRIAL EUROSTAR SRL şi SC SIAB DEVELOPMENT SRL.
Proiectul este se implementează pe o perioadă de 18 luni, urmând a se finaliza în luna
octombrie 2015.
Obiectiv general: facilitarea incluziunii sociale şi profesionale, a accesului la programe de
pregătire şi la măsuri specifice de sprijin pentru 900 de participanţi din judeţele Cluj şi Alba, în
vederea eliminării fenomenului de alienare socială şi excluziune a acestor persoane
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea şi consolidarea capacităţii de ocupare pentru înlăturarea excluziunii sociale a
800 persoane de etnie romă
2. Schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile şi combaterea formelor de
discriminare prin promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor
3. Asigurarea cadrului necesar pentru integrarea socială şi profesională a romilor, prin crearea
unui mecanism interregional de asistenţă, care include 2 centre de incluziune socială, în vederea
furnizării serviciilor personalizate pentru romi: informare, consiliere, formare profesională, activităţi
motivatoare, asistenţă pentru integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile.

Grupul ţintă este format din 900 de persoane din mediul rural, din care 800 de persoane de
etnie romă şi 100 persoane – personal al administraţiei publice locale, din regiunile de dezvoltare
Nord-Vest şi Centru.
Valoarea totală eligibilă a proiectului se ridică la 9.897.532,00 lei, din care asistenţă
nerambursabilă în valoare de 9.699.581,36 lei reprezentând 98% din valoarea totală eligibilă, la care
se adaugă cofinanţarea totală a Beneficiarului şi Partenerilor în valoare de 197.950,64 lei, din care
57.396,24 lei reprezintă cofinanţarea asigurată de SC Siab Development SRL. Valoarea finanţării
nerambursabile de care beneficiază SC Siab Development SRL este de 2.869.812,00 lei.
Activităţi principale:
 Campanii de informare şi conştientizare
 Furnizare programe profesionale
 Furnizare servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate pentru integrarea/reintegrarea
pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile
Implicarea SC Siab Development SRL în calitate de Partener:
Recrutarea grupului ţintă
Elaborarea unui Studiu privind nevoile grupului ţintă, a unui Ghid – manual de
incluziune socială
Desfăşurarea campaniilor de informare şi conştientizare a romilor
Furnizarea, pentru 600 de persoane rome din grupul ţintă, prin echipa proprie de
formatori, a programelor de nivel I: lucrător în structuri pentru construcţii, lucrător
instalator pentru construcţii, agent dezinfecţie/dezinsecţie/deratizare, muncitor
plantaţii şi amenajări spaţii verzi, lucrător în comerţ
Furnizare de consiliere profesională şi asistenţă pentru integrarea/reintegrarea pe
piaţa muncii
Organizare ateliere de ocupare “My job” şi “My Business”
În cadrul activităţii de promovare a proiectului, în data de 27 iunie a.c. a avut loc conferinţa de
de lansare a proiectului “Accesul romilor pe piaţa muncii-prioritatea noastră” în cadrul căreia au fost
prezentate obiectivele şi activităţile proiectului, rezultatele preconizate şi beneficiile pentru grupul
ţintă, iar reprezentantul SC Siab Development a detaliat contribuţia Partenerului în realizarea
proiectului.

