Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3: „Acces şi participare la formare profesională continuă”
Titlul proiectului: “FPC – O ŞANSĂ ÎN PLUS PENTRU VIITORUL TĂU”
Număr identificare contract: ID/POSDRU/182/2.3/S/153018
Beneficiar: Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Galaţi
Partener: Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională Constanţa

OPORTUNITĂȚI DE CALIFICARE/RECALIFICARE A
PERSOANELOR ANGAJATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
“FPC – O ŞANSĂ ÎN PLUS PENTRU VIITORUL TĂU”
FONDURI STRUCTURALE
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
CE PROMOVEAZA FSE
 Creşterea adaptabilităţii muncitorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor prin promovarea
învăţării pe tot parcursul vieţii şi prin investiţii crescute în resursele umane;
 Îmbunătăţirea accesului la angajare şi includerea durabilă
pe piaţa muncii a celor care caută un loc de muncă şi a persoanelor
inactive;
 Consolidarea includerii sociale a persoanelor dezavantajate,
cu scopul asigurării integrării durabile şi combaterii tuturor
formelor de discriminare de pe piaţa muncii;
 Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea iniţierii de
reforme în sistemele de educaţie şi instruire, precum şi a
activităţilor de legătură între instituţiile de educaţie superioară,
cercetare, centre tehnologice şi întreprinderi;
 Promovarea parteneriatelor, acordurilor, şi a iniţiativelor
comune, prin crearea unor legături între partenerii sociali şi
organizaţiile non-guvernamentale, la nivel transnaţional, naţional, regional şi local.

CUM VA FI IMPLEMENTAT FSE ÎN ROMÂNIA
 Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), coordonat
de Ministerul Muncii, Familiei şi egalităţii de Şanse;
 Prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA),
coordonat de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

POS DRU
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
POS DRU urmăreşte dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin crearea de
legături între sistemele de educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi asigurarea de oportunităţi
sporite de a participa pe o piaţă a muncii modern, flexibilă şi inclusivă.
Sistemul educaţional de calitate reprezintă premisa unei performanţe sporite pe piaţa muncii,
în condiţiile în care aderarea României la Uniunea Europeană şi, implicit, la piaţa unică, impune un
nivel crescut al competenţelor. Extinderea şi diversificarea formelor de învăţare, dar şi asigurarea de
abilităţi şi competenţe noi cresc şansele de ocupare şi facilitează adaptarea rapidă a capitalului uman
la exigenţele locului de muncă.
FPC – O ŞANSĂ ÎN PLUS PENTRU VIITORUL TĂU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3: „Acces şi participare la formare profesională continuă”
Număr identificare contract: ID / POSDRU / 182 / 2.3 / S / 153018
Tipul proiectului: multi-regional
Regiunile: Sud-Est, Sud-Muntenia
Judeţele: Galaţi, Constanţa, Tulcea, Gorj şi Giurgiu
Titlul proiectului: „FPC – O ŞANSĂ ÎN PLUS PENTRU VIITORUL TĂU”
Obiective orizontale ale POSDRU:
 Egalitate de şanse
 Dezvoltare durabilă
 Inovaţie si T.I.C.
 Îmbătrânire activă
 Abordare interregională
Durata proiectului: 10 luni

Data de început: 30.03.2015
Data de finalizare: 31.12.2015
Valoarea proiectului: 2.650.739.52 lei
Beneficiarul proiectului: Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Galaţi
Partener: Centrul pentru Formare Profesionala şi Dezvoltare Regională Constanţa
Grup ţintă eligibil
 Grupul ţintă este format din 256 de persoane, din care 76 femei - persoane angajate în
întreprinderi de stat şi particulare, din regiunile Sud-Est şi Sud-Muntenia. Pe parcursul etapelor de
implementare şi desfăşurare a activităţilor se urmăreşte respectarea egalităţii de şanse, dezvoltarea
durabilă, inovare şi TIC şi îmbătrânirea activă.
 Grupul ţintă este format din persoane cu nivel redus de calificare sau angajaţi care doresc să
se re/califice în meseriile frizer, manichiurist-pedichiurist, ajutor de bucătar, instalator, agent de
curăţenie, agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie, agent de securitate şi sudor pentru a fi capabili să
răspundă cerinţelor impuse de piaţa muncii în continuă schimbare.
 Cursanţii îşi vor îmbunătăţi nivelul de pregătire, va creşte gradul de adaptabilitate şi
flexibilitate al acestora la cerinţele beneficiarilor.
 Grupul ţintă beneficiază de sprijin pentru accesul şi participarea la formarea profesională în
vederea dobândirii unei calificări sau pentru trecerea la un nivel superior de calificare.
Beneficii cursanţi:
• Subvenţii pentru perioada cursurilor în valoare de 800 lei/cursant;
• Decontarea transportului şi asigurarea hranei pentru orele de teorie;
• Desfăşurarea activităţii sub îndrumarea unor tutori de practică;
• Materiale suport (cărţi, ghiduri) necesare realizării stagiilor de practică;
• Materiale necesare (instalaţii, S.D.V-uri, aparatura necesară etc.) dezvoltării abilităţilor
practice de execuţie a unor lucrări în domeniul în care se pregătesc pentru a face faţă cu succes
cerinţelor de pe piaţa muncii;
• Materiale consumabile pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de pregătire practică;
• Echipamentelor de protecţie pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică.

