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Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în mun. TULCEA 
în cadrul proiectului “START UP pentru Regiunea Sud-Est” 

 

      Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant, împreună cu Asociația 
„Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” – Partener 3 în cadrul proiectului “START UP pentru 
Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ 
ce va fi organizat în municipiul Tulcea. 

      Evenimentul va avea loc vineri, 31.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, la Hotel 
Insula, Str. Ing. Ivanov Dumitru, nr. 2. 

      Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta 
locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la 
bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii.  

       Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea 
oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul 
proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea 
șomajului/inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens 
efecte  pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/regionale.  

       Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă 
(șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor 
persoane potrivite activității economice pe care o derulează.  

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați: 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 0788498223, office@idru.ro 

Asociația „Clubul Sportiv Aqua 1969 Baia Mare” 0745169406, antreprenorsud@gmail.com

  

 

Manager de proiect 

Adina Cristina MIRCEA 
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