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

Servicii de consiliere si orientare profesionala oferite gratuit in cadrul proiectului!

În noiembrie 2014, proiectul “Furnizare de Performanta si Competente angajatilor prin FPC”, ID
140783, având ca obiectiv principal creșterea calității și competitivității organizațiilor prin
îmbunătățirea accesului și participarea la programele de formare profesională continuă a resurselor
umane, facilitând calificarea/recalificarea angajaților, se află în plină desfășurare.
Obiectivul general al proiectului, corelat cu obiectivul general al Axei prioritare 2 – „Creșterea
ocupabilității persoanelor aflate în perioada de educație și formare profesională inițială, precum și
creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piața muncii, în contextul societății bazate
pe cunoaștere” ‐ genereaza un efect pozitiv pe termen lung, prin facilitarea participării la cursurile
de calificare/recalificare a unui numar semnificativ de angajati, fapt ce va contribui la creșterea
gradului de calificare la nivel național al forței de muncă, prin dezvoltarea capitalului uman.
Conform calendarului de implementare, în prezent proiectul are în desfășurare faza de consiliere și
orientare profesională a unui număr de 2.800 persoane selectate din grupul‐țintă în ceea ce
privește beneficiile programelor de formare profesionala continuă și de desfășurare a cursurilor de
calificare/recalificare în domeniile de activitate vizate în cadrul proiectului: servicii de salubritate,
servicii hoteliere și turistice, construcții, pază și protecție, comerț, precum și în alte domenii de
activitate, adaptate cerințelor pieței la momentul actual.
Serviciile de orientare și consiliere profesională sunt oferite la nivel național angajaților interesați în a
se califica ori recalifica în domeniile de activitate necesare evoluției profesionale proprii. Participarea
la programul de consiliere și orientare profesională se face respectând principiul egalității de sanse și
nediscriminării, serviciile fiind oferite tuturor angajaților interesați de dezvoltarea propriului traseu
profesional.
Experții noștri oferă sprijin și informații esențiale cu privire la diversele modalități de alegere a unei
cariere sau de avansare în carieră, de menținere a locului de muncă, de adaptare la schimbările ce
apar la un loc de muncă, ori de schimbarea locului de muncă în cazul disponibilizării, precum și
consiliere cu privire la orice alte probleme legate de profesie/carieră. Serviciile de consiliere şi
orientare a carierei includ următoarele tipuri de intervenţii: informarea cu privire la carieră, educaţia
cu privire la carieră si consilierea profesională, care îi ajută pe indivizi să îşi clarifice scopurile şi
aspiraţiile, să îşi înţeleagă propria identitate, să ia decizii informate, să fie responsabili pentru
propriile acţiuni, să îşi managerieze cariera şi tranziţia de la şcoală la piaţa muncii, de la un loc de
muncă la altul.
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Prin participarea gratuita la activitățile din cadrul Programului de orientare și consiliere profesională,
care includ: completarea unor teste si chestionare de evaluare privind interesele si aptitudinile
profesionale, imaginea de sine si motivatia profesionala (necesare pentru consilierea carierei),
discutii de grup si discutii individuale cu un evaluator/consilier, persoanele interesate își pot
structura, dezvolta și îmbunătăți abilitățile personale, în special în ceea ce privește capacitatea lor de
a stabili, urmări și schimba obiectivele profesionale, pe termen scurt și lung.
Fiecarui participant i se va elibera o diplomă de participare la acest Program, va primi recomandări
individuale și va putea să opteze pentru înscrierea la programul de FPC recomandat de consilier
dintre următoarele cursuri disponibile:









Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport;
Operator deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;
Cameristă hotel;
Lucrător în alimentaţie – ajutor de bucătar;
Agent de securitate;
Lucrător instalator pentru construcţii;
Lucrător în comerţ;
Confecționer asamblor articole din textile.

Meseriile nu sunt limitative, putând fi organizate cursuri de calificare în funcție de cererea existentă.
Principalul beneficiu al participării angajaților la activitatile de consiliere și orientare profesională din
cadrul proiectului “Furnizare de Performanta si Competente angajatilor prin FPC” îl reprezintă
conștientizarea necesității formării profesionale continue (calificare și recalificare) pentru o mai bună
adaptabilitate la cerințele actuale ale pieței muncii sau în cazul apariției situațiilor neprevăzute pe
parcursul profesional (disponibilizări), precum și în cazul apariției unor noi oportunități profesionale
(ex: mutarea pe un alt post de munca în cadrul societății angajatoare)
Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri, rugăm folosiţi telefoanele şi adresele de e‐mail din rubrica
„CONTACT”.
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
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