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În data de 14.04.2014 Fundației Româno-Germană CPPP Timișoara în calitate
de beneficiar, a început implementarea proiectului Soluţii inovatoare de
(re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii, proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5
„Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1
„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, Contract de finanţare
nr. POSDRU/125/5.1/S/134796.
Proiectul își propune să ofere un program eficient de consiliere pentru 660 de
șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă cu expetiză din partea
AJOFM Iasi și ANOFM , formare profesională pentru 608 șomeri și persoane în
căutarea unui loc de muncă, în vederea (re)integrării pe piața muncii a 92 de
șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă din următoarele regiuni ale
țări: Vest, Sud-Est, Nord-Est, respectiv din următoarele județe: Timiș. Arad, CarașSeverin, Constanța, Tulcea, Iași, Suceava.
Parteneri din cadrul proiectului sunt Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ
Ioan Slavici, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea
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Forţei de Muncă și Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH
Sachsen.
Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității a 660 de șomeri și
persoane în căutarea unui loc de muncă din Regiunea de Vest, Nord-Est și Sud-Est
în special șomeri de lungă durată prin participarea la un program de informare,
consiliere și formare profesională.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.
Valoarea eligibilă a proiectului fiind de 3.909.181,92 lei.
Grupul țintă al proiectului este format din:
Persoane în căutarea unui loc de muncă

147 persoane

Șomeri

100 persoane

Șomeri de lungă durată

213 persoane

Șomeri peste 45 ani

50 persoane

Șomeri tineri

75 persoane

Șomeri de lungă durată tineri

75 persoane

Activitățile principale ale proiectului sunt:
A1. Managementul proiectului
A2. Organizarea unei campanii de conștientizare, informare și creșterea încrederii în
sine.
A3. Activități de consiliere și orientare profesională
A4. Activități de formare profesioanala
A5. Activități de mediere
A.6.Activități transnaționale privind combaterea șomajului de lungă durată
Fiecare dintre aceste activități au ca scop îndeplinirea obiectivului general al
proiectului, mai sus menționat. ANOFM și AJOFM Iași vor contribui la realizarea
programului de consiliere și orientare profesională,identificarea grupului țintă,
organizarea târgurilor de joburi, precum și la elaborarea bazei de date cu locuri de
muncă disponibile, prin oferirea de consultanță. Partenerul transnațional Solaris
Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen va furniza expertiză
transnațională în desfășurarea cursurilor din domeniul construcțiilor și a energiilor
regenerabile precum și realizarea unui schimb de bune practici privind modalități de
combatere a șomajului de lungă durată.
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Cursurile de formare profesională oferite în cadrul proiectului se axează pe
domeniul construcțiilor, al energiilor regenerabile precum și al dezvoltării spiritului de
afaceri.
Cursuri de formare profesională oferite de către Fundația Româno-Germană
CPPP Timişoara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instalator instalații tehnico-sanitare și gaze: curs specializare, 126 ore.
Lucrător finisor în construcţii: curs calificare nivel 1, 360 ore.
Sudor electric : curs calificare nivel 1, 360 ore.
Lucrător comercial : curs calificare nivel 1, 360 ore.
Instalator instalaţii solare: curs specializare, 126 ore.
Îngrijitor bătrâni: curs calificare nivel 1, 360 ore.

Contact:
Fundaţia Româno-Germană CPPP Timişoara
Calea Aradului, Nr. 56, 300291 Timişoara
Tel/Fax: 004 0256 495774, www.frgtim.ro, frg@frgtim.ro,
Persoană de contact: Catargiu Felicia

Cursuri de formare profesională oferite de către Fundația pentru Cultură și
Învățământ Ioan Slavici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Operator calculator electronic și retele: curs iniţiere, 120 ore.
Engleză : curs iniţiere, 75 ore
Germană : curs iniţiere 75 ore.
Cameristă : calificare nivel 1, 360 ore
Recepționer : curs perfecţionare, 80 ore.
Competențe antreprenoriale: 40 ore.
Manager de proiect: curs specializare, 120 ore.

Contact:
Fundația pentru Cultură și Învățământ Ioan Slavici Timişoara
Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr.144 Timişoara
Tel/Fax: 004 0757 039 166, www.islavici.ro,
Persoană de contact: Luisa Dungan
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Cursuri de formare profesională oferite de către Patronatul Întreprinderilor
Mici și Mijlocii Constanța :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lucrător finisor în construcţii: curs calificare nivel 1, 360 ore.
Lucrator instalator în construcții : curs calificare nivel 1, 360 ore
Instalator instalații solare: curs specializare, 126 ore.
Instalator sisteme fotovoltaice: curs specializare, 126 ore.
Recepționer : curs perfecţionare, 80 ore.
Cameristă : calificare nivel 1, 360 ore
Engleză : curs iniţiere, 75 ore
Lucrător comercial: curs calificare nivel 1, 360 ore.

Contact:
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța
Bld. Mamaia nr.186 Constanța
Tel/Fax: 004 0241 55 43 88, www.patronat-imm.ro, patronat@cttc.ro
Persoană de contact: Gropoşilă Iulian
Cursuri de formare profesională desfășurate cu ajutorul AJOFM Iași:
1. Instalator instalații tehnico-sanitare și gaze: curs specializare, 126 ore.
2. Sudor electric : curs calificare nivel 1, 360 ore.
3. Lucrător comercial : curs calificare nivel 1, 360 ore.
4. Engleză : curs iniţiere, 75 ore
5. Recepționer : curs perfecţionare, 80 ore.
6. Competențe antreprenoriale: 40 ore.

Dosarul de înscriere la curs trebuie să conțină:
- Copie de pe cartea de identitate – cu certificarea “Copie conform cu originalul”
- Copie de pe Certificatul de naştere – cu certificarea “Copie conform cu originalul”
- Copie de pe Certificatul de căsătorie – cu certificarea “Copie conform cu originalul”
pentru cazurile schimbării numelui
- Copie de pe ultimul act de studii – cu certificarea “Copie conform cu originalul”
- Adeverinţă medicală, în original, ( de la medicul de familie sau medicul de
întreprindere ) cu menţiunea “Apt pentru cursul de specializare/calificare în meseria
de ................”
- CARNET SOMER- Copie conform cu originalul”
4

Perioada de înscriere la cursurile de formare profesională:
15.06.2014 – 15.05.2015

Rezultatele propuse în cadrul proiectului
Indicatori [1 output]

Valoare

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate

288

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: femei

142

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: tineri

75

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piaţa muncii

660

Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii

608

Număr de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii

288

Indicatori [2 result]

Valoare

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi
(%)

70

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi
(%), din care: femei

49

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi
(%), din care: tineri

26

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate
şi-au găsit un loc de muncă (%)- acces pe piaţa muncii

14

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate
urmează o altă formă de pregătire (%)- acces pe piaţa muncii

0

Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni acces pe piaţa muncii

92

Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire - acces pe
piaţa muncii

0

Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – acces pe piaţa muncii

5

Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa
muncii

202
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Număr participanţi FSE - femei

280

Număr participanţi FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani

170

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - acces pe piaţa muncii
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Prin proiect se dorește asigurarea de competențe generale și specifice a 608
șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă, în domeniul construcțiilor,
hotelier, energiei regenerabile, utilizare Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor,
limbi
străine
și
competențe
antreprenoriale
care
să
le
permită
integrarea/reintegrarea pe piața muncii.
Fundația Româno-Germană CPPP Timișoara
(Fundația Româno-Germană de pregătire și perfecționare profesională în
domeniul construcțiilor)
Lazăr Dan Ionel, Responsabil formare
Telefon: 0256 426 780
www.frgtim.ro
Adresa: Calea Aradului nr. 56 Timișoara
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