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CUPRINS
Recrutarea grupului tinta
Activitatea de orientare si consiliere
Selectia cursantilor si formarea grupelor
Formare profesionala continua
Organizare seminarii de informare, mese rotunde

RECRUTAREA GRUPULUI TINTA
In perioada de raportare a avut loc recrutarea grupului tinta in vederea participarii la urmatoarele cursuri de
formare profesionala :
-Curs de calificare nivel 1 –”Macelar”, organizat de partenerul 1-Ajofm Prahova
-Curs de specializare “Maseur”; “Receptioner de hotel”- Ajofm Prahova
-Curs calificare nivel 1- “Cofetar”, “Brutar”;,“Camerista”-Ajofm Teleorman
-Cursuri de specializare: “Inspector resurse umane”; “Comunicare in limba italiana” ”-Ajofm Teleorman
In acest sens, au fost colectate toate documentele solicitate si analizate in vederea indeplinirii criteriilor de
eligbilitate specificate in cadrul proiectului.
In perioada urmatoarea se va realiza procesul de recrutare pentru urmatoarele cursuri :
-Cursuri organizate de partenerul 3, dupa cum urmeaza: cursuri de calificare nivel 1 pentru ocupatiile:
“Camerista” , “Cofetar”; curs de specializare: “Competente antreprenoriale”

ACTIVITATEA DE ORIENTARE SI CONSILIERE
 Persoanele interesate de participarea la cursurile derulate prin intermediul proiectului s-au
prezentat la centrul de informare, unde li s-a explicat importanta formarii profesionale in
contextul obtinerii unui loc de munca, cu accent pe mobilitatea profesionala.
 Potentialii cursanti au completat documentatia necesara inscrierii la cursurile de formare
profesionala (formulare tip plus copii dupa documente relevante, conform listei anterior
mentionate).

SELECTIA CURSANTILOR SI FORMAREA
GRUPELOR
In judetul Prahova, la centrul de informare din cadrul AJOFM PH, Partener 2 in proiect, pe baza
documentatiei completate si depuse de catre cei interesati de participarea la cursuri, a fost
realizata selectia pentru cursurile “Ospatar (chelner)-vanzator in unitati in alimentatie”, „Frizer.coafor-manichiurist-pedichiurist”. Aceasta selectie a fost facuta pe baza unor criterii prestabilite
si agreate de toti partenerii.

FORMARE PROFESIONALA CONTINUA
 Pentru mare parte din cursurile de formare profesionala, ce se vor derula prin intermediul proiectului, au
fost elaborate planurile de formare profesionala;
In perioada de raportare, partenerul 1-Ajofm Parahova a demarat urmatoarele cursuri de formare
profesionala:
 „Ospatar (chelner)-vanzator in unitati de alimentatie (curs demarat in data de 10 Aprilie 2015); „Frizercoafor-manichiurist-pedichiurist (demarat in datat de 07 Aprilie 2015): Durata cursului este de 720 de ore
(240 teorie si 480 practica), atat sesiunile teoretice cat si cele practice avand loc in judetul Prahova.
Cursantii vor fi testati periodic, pe toata durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de cunostinte
teoretice dobandite. În urma absolvirii cursului se va obŃine un certificat de calificare recunoscut de
Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

SEMINARII DE INFORMARE
MESE ROTUNDE
În perioada de raportare au fost organizate in cadrul proiectului seminarii de informare si mese rotunde al caror
scop a fost diseminarea informatiilor referitoare la activitatile organizate in cadrul proiectului, prezentarea
modalitatilor de acces pe piata muncii, identificarea facilitatilor pentru accesul la diferite masuri active pentru
participantii la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului. Evenimentele au fost organizate
in localitatea Alexandria in data de 22.06.2015 si in localitatea Ploiesti in data de 26.06.2015 de FundaŃia
Dezvoltare în Europa, împreună cu partenerii nationali :Ajofm Prahova, Ajofm Teleorman si CPI&D Srl.
La aceste evenimente au participat membrii echipei de implementare, reprezentantii partenerilor nationali, agenti
economici de profil din regiunea de referinta, precum şi persoanele interesate de activităŃile organizate în cadrul
proiectului.
În cadrul evenimentelor a fost subliniată importanŃa si rolul cursurilor de formare profesională in
stabilirea traseului profesional al persoanelor interesate de activitatile proiectului.
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