
 

 

 

 

 

  

  

  
COMUNICAT DE PRESA 

 
ANUNȚ LANSARE PROIECT 
“PASI SPRE EVOLUTIE RAPIDA!” 
Cod proiect: 155857 
 
SC COMFORMEDIS SRL, CUI RO27651973, NR. ORC IAȘI:J22/1477/2010, implementează începând cu data 
de 25.08.2022 proiectul “PASI SPRE EVOLUTIE RAPIDA!” ID MySMIS 155857. Partener de proiect DAS 
BACAU si LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU MANGERON BACAU 
Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman,  
 
Axa prioritara:  Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii  
 
Cod apel: POCU/717/5/1/Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în 
risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie 
apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC. 
 
Durata de implementare 
Din 25.08.2022 până în data de 24.11.2023, pe parcursul a 15 luni. 
 
Bugetul proiectului: 
Valoarea totală a proiectului este de 2,706,705.63 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare 
de 2,572,191.00 LE, echivalentă cu 95.03 % din valoarea eligibilă aprobată, iar SC COMFORMEDIS SRL 
impreuna cu partenerul DAS si LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU MANGERON BACAU vor contribui cu 
suma de 134,514.63 lei (4,97%). 
 
Obiectivul proiectului 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta reducerea numarului de persoane aflate in risc de 
saracie sau excluziune sociala in Zona Urbana Marginalizata Izvoare si Zona Distincta Letea, 
imbunatatirea calitatii vietii prin furnizarea de cursuri de calificare profesionala, crearea si promovarea de 
oportunitati de angajare, imbunatatirea mediului de viata, stimularea continuarii studiilor, cresterea 
economica in teritoriul SDL. 
 
Obiective specifice: 

1. Furnizare de servicii de calificare pentru 482 persoane aflate in risc de saracie sau excluziune 
sociala, cu domiciliul in teritoriul ZUM Izvoare si ZD Letea. 

2. Crearea si promovarea oportunitatilor de angajare pentru 121 persoane calificate, persoane aflate 
in risc de saracie sau excluziune sociala, cu domiciliul in teritoriul ZUM Izvoare si ZD Letea. 

3. Dezvoltarea unei campanii de constientizare si oferirea de pachete integrate pentru un numar de 
103 persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala, cu domiciliul in teritoriul ZUM 
Izvoare si ZD Letea, cu scopul de a participa la programe de tip "A doua sansa" in cadrul Liceului 
Tehnologic Dumitru Mangeron. 

4. Grupul tinta va beneficia de: 
- -servicii personalizate de consiliere profesionala; 
- -cursuri de formare profesionala finalizate cu diploma; 
- -servicii personalizate de mediere cu posibilitatea angajarii; 
- -asigurarea transportului catre si de la unitatile unde se efectueaza practica; 
- -asigurarea pe toata durata cursurilor a unei pauze coffee-break; 
- -plata unei sume de bani sub forma de bursa la finalizarea cursurilor si sustinerea examenelor. 

Serviciile vor fi desfasurate in cladiri ale UAT Bacau, Das Bacau si Liceului Tehnologic Dumitru 
Mangeron. 
Manager proiect, 
Adriana IGNAT 
Telefon:0757460397 


