BENEFICIAR:
BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROIECT
Participanţii din grupul ţintă al proiectului
vor beneficia de un pachet integrat de servicii gratuite

PROJECT CONSULTING AGE SRL
Adresa: B-dul Unirii, nr.57, Bl. E4, Sc. 4,
Et.4, Ap.103, sector 3, Bucuresti
Telefon/fax: 021 321 60 36
E-mail:consulting.age@gmail.com
http://www.consultingage.ro

PARTENERI:
ASOCIAŢIA CAMERA MEȘTEȘUGARILOR
SATU MARE
Adresa: Str. Fragilor Nr. 1, Satu Mare,
judeţul Satu Mare
Telefon: 0261 - 710 316, Fax: 0361 - 807 159
E-mail sm@cameramestesugarilor.ro
http://www.cameramestesugarilor.ro

• Servicii de
consiliere și orientare
pentru pregătirea
parcursului
profesional

• Participarea la un curs
de calificare sau iniţiere,
finalizat cu certificate de
calificare
sau certificate de absolvire cu
recunoaștere
la nivel naţional
și al Uniunii Europene

• Facilitarea găsirii
unui loc de muncă
prin punerea în
contact cu
angajatorii
• Informare și sprijin
pentru cei care doresc
să iniţieze o afacere
pe cont propriu

COMUNA TURŢ
Adresa: str. Piata Eroilor, nr. 18,
Comuna Turt, judeţul Satu Mare
Telefon: 0741 – 074 348, 0261 - 834 672
Fax: 0261 - 834 574
Emali: comunaturt_posdru@yahoo.com
http://www.primariaturt.ro

AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE A
FORŢEI DE MUNCĂ SATU MARE
Adresa: Str. Ion Ghica nr. 36, Satu Mare,
judeţul Satu Mare
Telefon: 0745 -524 256, 0261 770 237
Email: ajofmsm@sm.anofm.ro
http://www.satumare.anofm.ro

Dezvoltarea Resurselor UMane în mediul rural
din judeţul Satu Mare - DRUM spre ocupare
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oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanțat din: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea
resurselor umane și ocuparea forței de muncă”
ID: POSDRU/141/5.2/G/134422

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectiv general
Creșterea calităţii vieţii în mediul rural din judeţul Satu Mare,
regiunea Nord Vest, pentru 432 persoane și îmbunătăţirea
calităţii forţei de muncă in cadrul unor sectoare non-agricole,
din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

Obiective specifice
• Îmbunătăţirea nivelului de informare și creșterea gradului de
conștientizare a minim 432 de persoane cu privire la
importanţa pregătirii unui parcurs profesional și la beneficiile
și cerinţele pregătirii profesionale continue, în vederea
valorificării oportunităţilor de pe piaţa muncii.
• Creșterea șanselor de ocupare și facilitarea accesului pe
piaţa muncii pentru șomeri, persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă, persoane inactive sau ocupate in agricultura de
subzistenţă din judeţul Satu Mare, prin oferirea de pachete de
servicii integrate.

Rezultate așteptate
• 432 persoane sunt informate și conștientizate privind
importanța pregătirii parcursului profesional
• 305 persoane vor beneficia de consiliere profesională și de
medierea muncii și vor participa la la cursurile de calificare
sau inițiere
• Minim 33 persoane absolvenți ai cursurilor de calificare sau
inițiere vor ocupa un loc de muncă

CUI SE ADRESEAZĂ
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
Proiectul se adresează persoanelor
cumulativ următoarele cerinţe :

care

CURSURI DE CALIFICARE
ȘI INIȚIERE GRATUITE

indeplinesc

• Au domiciliul / reședinţa în zonele rurale ale judeţului Satu
Mare
• Fac parte din una din urmatoarele categorii:
• persoane inactive
• persoane în căutarea unui loc de muncă
• șomeri
• persoane ocupate în agricultura de subzistenţă
• Nivelul minim de pregătire: absolvenţi de învăţământ
gimnazial
Elevii și studenţii incluși într-o formă de învăţământ NU pot
face parte din grupul ţintă.

ACTIVITAŢI
• Derularea unei campanii de informare și conștientizare
privind importanţa pregătirii parcursului profesional
• Furnizare de programe de formare profesională
• cursuri de caliﬁcare în ocupaţiile:
lucrător-instalator pentru construcţii, cofetar, tapiţer, lucrător
în comerţ, bucătar, ospătar(chelner) vânzător în unităţi de
alimentaţie, administrator pensiune;
• cursuri de iniţiere competenţe antreprenoriale,
operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător în
gospodăria agroturistică
• Furnizare de servicii de informare și consiliere profesională
• Furnizare de servicii pentru plasare la locul de muncă

NR.
CRT

DENUMIRE
CURS

NR.
SERII

DURATĂ

1.

Bucătar

2

720 ore

2.

Lucrător - instalator
pentru construcţii

1

360 ore

3.

Cofetar

2

360 ore

4.

Tapiţer

1

5.

Ospătar(chelner)
vânzător în
unităţi de alimentaţie

6.

7.

LOC DE
DESFAȘURARE

PERIOADĂ DE
DESFAȘURARE

Turţ

06.2014 - 10.2014

Satu Mare

11.2014 - 03.2015

Satu Mare

03.2015 - 05.2015

Turţ

07.2014 - 11.2014

Satu Mare

12.2014 - 02.2015

360 ore

Satu Mare

03.2015 - 05.2015

1

720 ore

Satu Mare

06.2014 - 10.2014

Administrator
pensiune

1

720 ore

Turţ

11.2014 - 03.2015

Operator
introducere,
validare și
prelucrare date

2

40 ore

Satu Mare

07.2014

Turţ

08.2014

8.

Lucrator în comerţ

2

360 ore

9.

Lucrător în
gospodaria
agroturistică

2

40 ore

10.

Competenţe
antreprenoriale

6

40 ore

Satu Mare

07.2014 - 11.2014

Turţ

12.2014 - 02.2015

Satu Mare

07.2014

Turţ

08.2014

Vama

06.2014

Satu Mare

07.2014

Vama

08.2014

Satu Mare

09.2014

Vama

10.2014

Satu Mare

11.2014

Date de contact pentru informaţii suplimentare și înscrieri la cursuri
La cursul de competenţe antreprenoriale:
Project Consulting Age SRL
Dan Adina, tel: 0757 - 859 830, Email: consulting.age@gmail.com
La celelalte cursuri:
Asociaţia Camera Meșteșugarilor
Merker Andrea, Ioan Fabian, tel:0261 - 710 316, email: sm@cameramestesugarilor.ro
Pentru consiliere profesională și mediere, contactaţi:
AJOFM Satu Mare
Alina Chiș, tel: 0745 524 256, email: alina.chis@sm.anofm.ro

