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Agentia Judetena pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures, aduce la
cunoştinŃă faptul că in data de 31.05.2011, a fost semnat contractul de finantare
pentru acordarea finantarii nerambursabile AMPOSDRU/OIPOSDRU ANOFM in
vederea implementarii proiectului “MOBilitate=Adaptare+Succes” – Stimularea
mobilitătii fortei de muncă corelată cu dinamica pietei munci la nivel interregional. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 20.879.322 lei fara TVA,
din care valoarea nerambursabila din fonduri europene este de 15.658.322,00 lei.
Proiectul isi propune sa dezvolte servicii de stimulare a mobilitatii fortei de
munca moderne, acompaniate de servicii de informare privind piata muncii –
diversificate, actuale si accesibile persoanelor in cautarea unui loc de munca.
Adaptarea ofertei de masuri active la cerintele pietei muncii.
Serviciile vor fi adaptate particularitatilor Regiunilor Centru si Nord-Vest si
specificului inter-regional prin imbunatatire si diversificare, in paralel cu
perfectionarea personalului SPO, ceea ce va contribui in mod efectiv si la
imbunatatirea relatiei dintre SPO si clientii sai. In final, toate actiunile desfasurate
prin proiect vor avea ca efect cresterea oportunitatilor pentru un numar sporit de
someri in demersul de identificare si acces la un loc de munca durabil.
Implementarea proiectului a inceput cu 01.06.2011. Durata proiectului este
de 30 luni.
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