
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

lansare platformă Projob Vest 

 

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Universitatea 

TIBISCUS Timişoara şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Timiş, anunţă lansarea  platformei Projob Vest, în cadrul  proiectul 

PROJOB – ”Măsuri  active de stimulare a forţei de muncă în Regiunea de 

Vest”- POSDRU/131/5.1/G/125380. Proiectul vine în sprijinul a 288 de  

persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive şi şomeri din Zona 

de Vest, din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. 

Pe www.projobvest.ro se găsesc informaţii despre locurile de muncă 

existente şi despre cele mai căutate domenii pe piaţa muncii. 

Candidaţii care aplică beneficiază de un ghid de întocmire al unui  CV, iar 

angajatorii de posibilitatea de a posta anunţuri de angajare gratuite. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 

5 - „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 

5.1. – “ Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare ”. Valoarea 

totală a proiectului este de 2.161.100,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE 

este de 1.927.268,98 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 

190.609,02 lei, iar contribuţia proprie a beneficiarului de grant este de 

43.222,00 lei. 

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-

guvernamentală şi non-profit, care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor 

dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor oferind servicii sociale şi 

promovând practici profesioniste în asistenţa socială. 

Contact: 

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany: 

Persoana de contact: Adriana Mărăscu-Expert informare-publicitate 

http://www.projobvest.ro/


 

 

Adresă: Calea Dorobanților, nr.4, Timișoara, Cod 300298, 

Tel / Fax 0256.499.431 

Mobil 0723.242.534 

 

Universitatea “Tibiscus” din Timişoara: 

Persoana de contact: Adina Dombi Popovici – Expert Campanii 

Email: rectorat@tibiscus.ro 

Adresă: Complexul studențesc, str. Lascăr Catargiu nr.6  

Tel / Fax 0256 220690 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş 

Persoana de contact:  Florin Unguras -    

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro 

Bulevardul Republicii nr.21 Timisoara 

Tel: (+40256) 294.231 Fax: (+40256) 294.234 

 

 


