Investeşte în OAMENI!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.3.“Acces și participare la formare profesională continuă”
Titlul proiectului: ”Furnizare de Performanță și Competențe angajaților prin FPC”
Contract nr.: POSDRU/164/2.3/S/140783

În perioada 18 aprilie 2014 – 17 octombrie 2015, organizăm prin proiectul “Furnizare de
Performanță și Competențe angajaților prin FPC” următoarele cursuri de calificare/recalificare pentru
angajați, în domenii de activitate precum:
 Servicii de salubritate: Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport; Agent de
dezinfectie, dezinsecţie şi deratizare.
 Servicii hoteliere și turistice: Cameristă; Lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar).
 Construcții: Lucrător instalator pentru construcţii.
 Pază și protecție: Agent de securitate.
 Comerț: Lucrător în comerţ.
Cursurile nu sunt limitative, acestea putând fi completate și cu alte ocupații, adaptate
cerințelor pieței muncii la momentul implementării proiectului.
Proiectul se desfăşoară la nivel național. Dacă doriți ca experții noștri să fie prezenți în localitatea
dumneavoastră pentru înscrieri și informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați.
Important! Grupul țintă al proiectului este format în exclusivitate din angajați.
Documente necesare pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului „Furnizare de
Performanță și Competențe angajaților prin FPC”:
 Adeverință de salariat în original,
 C.I./ B.I. (carte/buletin de identitate), în copie,
 Ultima diplomă de studii, copie semnată conform cu originalul de catre angajat,
 Certificat de căsătorie, după caz, copie semnată conform cu originalul de catre angajat,
 Certficat de nastere, copie semnată conform cu originalul de catre angajat.
De ce să participați la cursurile de calificare organizate în cadrul proiectului „Furnizare de
Performanță și Competențe angajaților prin FPC”?
Prin înregistrarea în grupul țintă al proiectului veți beneficia de:
 Consiliere și orientare profesională.
 Cursuri de calificare/recalificare la standarde europene oferite GRATUIT.
 După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul
Muncii și Ministerul Educației, însotit de suplimentul descriptiv care atestă competențele
dobândite. Certificatul de calificare are recunoaștere internațională dacă este tradus și
apostilat.

 Subvenții pentru participarea la cursurile de calificare/recalificare.
 Formatori selectați din specialiști în domeniile profesionale specifice cursurilor de
calificare.
 Suporturi de curs special realizate pe tipuri de curs cu elemente teoretice și practice și
acces nelimitat la platforma online destinată cursurilor de calificare/recalificare

Conform calendarului de implementare, în prezent proiectul este în faza de înregistrare grup ţintă,
informare programe FPC, consiliere si orientare profesionala şi desfăşurare a cursurilor de
calificare/recalificare. Aşadar, pentru a participa la aceste programe, vă rugăm să ne transmiteti intenţia
dvs. de colaborare:
Persoană de contact:
Andra Stanciu
Expert informare și publicitate
Romair Consulting S.R.L.
Telefon: +40 21 319.32.11

Email: andra.stanciu@romair.ro

