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PREZENTARE PROIECT
Cursuri de calificare in domenii
inovative pentru angajatii fostelor
zone industrializate din Regiunile
Vest si Centru

10.04.2015

În data de 01.04.2015 Fundația Româno-Germană CPPP Timișoara în calitate
de beneficiar, a început implementarea proiectului Cursuri de calificare in domenii inovative
pentru angajatii fostelor zone industrializate din Regiunile Vest si Centru, proiect cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot
parcursul vieţii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 „ Acces şi participare la
formare profesională continuă”, Contract de finanţare nr. POSDRU/182/2.3/S/154713.

Partenerii implicati in proiect sunt : Partener 1 Asociatia
Evanghelistica si de Caritate “Isus Speranta României”, Partener 2 SC TOP
MEDIA SRL, Partener 3 Asociația TRADITION GROUP.
Asociatia Evanghelistica si de Caritate “Isus Speranta României” dispune de personal
instruit, cu o puternica capacitate de management si cu abilitati in implementarea proiectelor
sociale ce ce se deruleaza permanent. dispune de personal instruit, cu o puternica capacitate de
management si cu abilitati in implementarea proiectelor sociale ce ce se deruleaza permanent.
SC TOP MEDIA SRL este furnizor autorizat de formare profesionala, activitatea
principală a societății este axată pe organizarea de programe de formare profesională, firma
având o experienţă de peste opt ani în acest domeniu. Societatea organizează cursuri autorizate,
de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, cursuri ale căror certificate sunt eliberate sub
antetul Ministerului Muncii, protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului
Educaţiei Naţionale, aceste certificate fiind recunoscute la nivel naţional dar şi al Uniunii
Europene, în următoarele domenii de activitate: administraţie şi servicii publice, educaţie şi
formare, alimentar, exploatarea şi prelucrarea lemnului.
Asociația TRADITION GROUP a participat ca partener în cadrul a 2 proiecte
POSDRU strategice (solicitant CCIA Caras-Severin): ”Dezvoltarea culturii antreprenoriale în
judeţele Caraş-Severin, Alba şi Vâlcea”, ID 52320 in cadrul DMI 3.1 si “Promovarea
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antreprenoriatului pentru creşterea gradului de ocupare în mediul rural”, ID 54202 in cadrul
DMI 5.2, principalele atributii fiind legate de derularea actiunilor de informare si promovare,
identificarea si selectionarea grupului tinta si elaborarea de material in domeniul
antreprenoriatului, respectiv sprijin pentru realizarea unor retele si a sectiunilor web decicate
grupului tinta. Atat asociatia, cat si membrii fondatori sunt implicati in dezvoltarea unor
activitati/proiecte de promovare a antreprenoriatului in judetul Alba, fiind constienti de faptul
ca dezvoltarea antreprenoriatului contribuie decisiv la dezvoltarea durabila a comunitatilor,
care este obiectivul principal al asociatiei.
Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de calificare si a
competitivitatii profesionale a persoanelor angajate pe piata muncii din Regiunile Vest si
Centru din foste zone industrializate printr-o abordare a invatarii pe tot parcursul vietii si prin
dezvoltarea si furnizarea unor programe inovative, complexe si flexibile de formare
profesionala (calificare) in domenii economice aflate in dezvoltare (conform directiilor de
politica industriala), dar care inregistreaza un deficit de persoane calificate.
Concret, ca obiective specifice, ne propunem furnizarea cursurilor de calificare pentru
352 de angajati, contribuind in mod direct la indeplinirea obiectivului Axei prioritare 2 privind
cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii.
Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.
Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.482.200, 00 lei.
Grupul țintă al proiectului este format din angajati, a caror necesitate specifica consta in
asigurarea accesulu si participarii la programe de calificare.
Activitățile principale ale proiectului sunt:
A1. Campanii de promovare adresate angajatilor si angajatorilor privind beneficiile
participarii la programele de FPC care ofera calificare completa/recalificare.
A2. Schimb de experiente si diseminarea bunelor practici si a lectiilor invatate in
domeniul FPC.
A3. Sprijinirea angajatilor in vederea participarii la FPC pentru obtinerea unei calificari
sau pentru cresterea nivelului de calificare.
A4. Managementul proiectului.
A5. Achizitii publice.
A6. Masuri de informare si publicitate.
Fiecare dintre aceste activități au ca scop îndeplinirea obiectivului general al
proiectului, mai sus menționat.

Cursuri oferite de Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara in Timisoara:

 Curs lucrator in tamplarie – 06.07.2015 – 04.09.2015
 Curs instalatii tehnico-sanitare si gaze – 06.07.2015 – 20.11.2015
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DATE DE CONTACT
Fundaţia Româno-Germană CPPP Timişoara
Calea Aradului, Nr. 56, 300291 Timişoara
Tel/Fax: 004 0256 495774,
www.frgtim.ro, frg@frgtim.ro

Cursuri oferite de Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara in Campeni:

 Curs instalatii tehnico-sanitare si gaze – 06.07.2015 – 27.11.2015
 Curs lucrator in tamplarie - 08.06.2015 – 25.09.2015,
22.06.2015 – 09.10.2015 si
06.07.2015 – 23.10.2015
DATE DE CONTACT
Asociația TRADITION GROUP
Bucerdea Vinoasă, nr. 80, cod. 517361, judetul Alba
Zsolt Vasile Grigorut

Cursuri oferite de Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara in Resita:

 Curs sudor electric 18.05.2015 – 07.08.2015
 Curs instalatii tehnico-sanitare si gaze – 01.06.2015 – 16.10.2015
 Operatori CNC - 04.05.2015 – 18.09.2015 si
22.06.2015 – 20.11.2015
DATE DE CONTACT
Asociatia Evanghelistica si de Caritate “Isus Speranta României”
Timisoara, Strada Capitan Dan, nr.23, CP 300402, judetul Timis
Laurentiu Grigore Timis
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Dosarul de înscriere la curs trebuie să conțină:







Adeverinta angajat
Carte de identitate
Certificat de nastere
Certificat de casatorie – pentru cazurile schimbării numelui
Diploma de studii ( ultima scoala absolvita)
Adeverinta medicala - (de la medicul de familie sau medicul de
întreprindere) cu menţiunea “Apt pentru cursul de calificare în meseria
de...........”.

Rezultatele propuse în cadrul proiectului
Indicatori [1 output]

Valoare

Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare)

352

Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare), din care femei

5

Număr de persoane asistate pentru validarea cunoştinţelor dobândite anterior formare profesională continuă

0

Indicatori [2 result]

Valoare

Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi (%)
Număr de participanţi la instruire certificaţi -formare profesională continuă

90
317

Axa prioritară nr 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieţii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenție 2.3 „ Acces şi participare la formare profesională continuă”
Titlul proiectului: „Cursuri de calificare in domenii inovative pentru angajatii fostelor zone industrializate din
Regiunile Vest si Centru”
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene.”
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