Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013,”Investeşte în oameni!”
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniu major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/83035
FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT „IOAN SLAVICI” în parteneriat cu
R&B CONSULTING SRL
ORGANIZEAZĂ înscrieri pentru CURSURI DE CALIFICARE GRATUITE pentru angajaţi cu
studii medii din sectorul privat
În cadrul proiectului „Împreună spre succes prin obţinerea unei calificări relevante nevoilor
actuale”
Pe o piaţă a muncii care se află într-o continuă schimbare, este necesară adaptarea competenţelor
profesionale la noile cerinţe şi standarde cerute de aceasta. Contextul economic, politic şi social al
României nu poate fi tratat independent de contextul european şi cel global. Astfel, ţinând cont de
faptul că atât la nivel global cât şi la nivel european, schimbările pe piaţa muncii sunt tot mai
fluctuante, iar nivelul competenţelor căutate sunt tot mai ridicate şi specializate, România trebuie să
ţină pasul cu schimbările care au loc la nivel mai larg european.
Pregătirea angajaţilor prin cursuri de calificare reprezintă doar una din modalităţile de adaptare la
noile cerinţe ale pieţei muncii şi de motivare a angajaţilor pentru a-şi îmbunătăţi competenţele
profesionale. O forţă de muncă bine calificată va contribui şi la creşterea încrederii de sine şi a
motivaţiei în muncă a angajaţilor la nivel local şi chiar naţional.
Cursurile de calificare oferite în cadrul proiectului „Împreună spre succes prin obţinerea unei
calificări relevante nevoilor actuale” se focalizează pe o gama diversă de competenţe după cum
urmează:
1.Lucrător în hoteluri (cameristă)– nivel 1 - 360 ore Durata: 5 luni
2. Lucrător în cultura plantelor – nivel 1 - 360 ore Durata: 5 luni
3. Frezor, rabotor, mortezor- nivel 2 - 720 ore Durata: 9 luni
4.Asistent de gestiune – nivel 3 - 1080 ore Durata: 14 luni
5. Designer pagini web – nivel 3 - 1080 ore Durata: 14 luni
6. Tehnician operator procesare text şi imagine – nivel 3 - 1080 ore Durata: 14 luni
7. Administrator reţele – nivel 3 - 1080 ore Durata: 14 luni

Perioada de înscriere: 17.11.2011- 31.12.2011
Pentru mai multe informaţii referitoare la proiect şi modul de desfăşurare a cursurilor de calificare,
persoanele de contact sunt Cernescu Lavinia – 0748.092.687 de luni-vineri între orele 12.00-16.00
şi Gheorghe Petrov - 0356 881 080.

