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Asociația Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC – Filiala Arad în parteneriat cu: 

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Centrul de 

Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare şi Aproximar, Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL, organizează vineri 15 mai 2015, în incinta primariei din 

comuna Turţ, jud. Satu Mare - Târgul locurilor de muncă. Evenimentul face parte din 

rândul acţiunilor desfăşurate în cadrul  proiectului POSDRU/168/6.1/S/146120 „Economia 

socială- instrument de creştere a calităţii vieţii”, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 

2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. 

„Dezvoltarea economiei sociale” îşi propune să vină în întâmpinarea scopului proiectului 

şi anume, creșterea capacității de ocupare/ incluziune și furnizarea de măsuri inovatoare 

pentru 700 de persoane din grupul vulnerabil identificate în regiunile Nord-Vest, Centru, 

Vest. 

Târgul organizat în incinta primariei din comuna Turţ  - sala, Str. Piaţa Eroilor, nr 18,  jud 

Satu Mare, începând cu orele 13 se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă şi angajatorilor care doresc să angajeze personal calificat.În cadrul acestui 

eveniment participanţii vor avea șansa să obțină informații despre serviciile prestate de 

agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, despre locurile de muncă vacante 

înregistrate în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, 

precum şi condiţiile de ocupare a acestora. De asemenea, vor avea posibilitatea de a-şi 

depune CV-ul la unul din cei 8 agenţi economici din diverse domenii de activitate ale 

economiei naţionale, care și-au anunțat disponibilitatea de a participa. 
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