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1. CADRUL GENERAL
Proiectul propus vine in sprijinul nevoii de reducere a ratei somajului in Regiunea
Sud-Vest Oltenia, o regiune in care rata somajului este una dintre cele mai ridicate,
respectiv prin reducerea ratei somajului in judetul Dolj pentru categoriile eligibile de grup
tinta: someri si persoane inactive (cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii
varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie),
persoane din mediul rural (în special persoane din agricultura de subzistenta si semisubzistenta) si persoane apartinand minoritatii rome, punand accent pe persoanele cu
nivel scazut de competenta si care au dificultati in a se integra social.
Principalul argument care justifica acest proiect este dat de gradul scazut al
nivelului de ocupare, cumulat cu oportunitati reale reduse de dezvoltare la nivelul regiunii
Sud-Vest Oltenia. Acest risc este cauzat de lipsa oportunitatilor educationale adecvate, de
lipsa unor mecanisme formale sau informale care sa faciliteze integrarea pe piața muncii,
de lipsa unor structuri care sa le permita acestor persoane sa îsi perfectioneze abilitatile
profesionale, care sa le permita sa faca fața cerintelor unei piete dinamice, mereu în
schimbare, mai ales în contextul crizei economice actuale.
Proiectul cuprinde aplicarea unor pachete personalizate de masuri active de
ocupare pentru fiecare din cei 360 membri al grupului tinta al proiectului din localitățile
Craiova, Bailesti, Calafat, Segarcea, Dabuleni, Amarastii de Jos, Cetate, Farcas, Marsani,
Malu Mare - judetul Dolj: șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane
din mediul rural din județul Dolj (mai putin tineri someri din categoria NEETs - tineri care
nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de
formare profesională, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani), cu accent pe şomerii de lungă
durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de
educație, persoane aparținând minorităţii roma și persoane din mediul rural.
Pachetele personalizate de masuri active de ocupare cuprind actiuni integrate de
informare si consiliere profesionala, de formare profesionala si de certificare a
competentelor inclusiv cele dobandite in sistem non-formal, de mediere si de plasare pe
piata muncii, cu scopul de a asigura facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii
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durabile pentru 360 de persoane din judetul Dolj și contribuie la imbunatațirea nivelului de
competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a grupului tinta al proiectului,
se aplica in mod personalizat fiecarui membru al grupului tinta, tinand cont de nevoile,
abilitatile, competentele si interesele acestora, si au ca rezultat facilitarea accesului la
locuri de munca prin adaptarea competentelor acestora la nevoile reale ale angajatorilor
de pe piaţa muncii.
Scop
Scopul acestei proceduri este descrierea activitatilor si stabilirea repsonsabilitatilor
referitoare la identificarea persoanelor care fac parte din grupul tinta al proiectului pentru
a exista o abordare unitara si integrata a acestor aspecte.

Documente legislative de referinta
-

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Premise
Centru European pentru Promovarea și Integrarea Romilor (CEPIR) derulează în
perioada iulie 2018 – decembrie 2019, proiectul "Îmbunătățirea nivelului de competențe
profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive,
persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj".
Scopul proiectului este facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii durabile
pentru 360 de persoane din grupul tinta al proiectului (someri si persoane inactive,
persoane din mediul rural, cetateni romani apartinand minoritatii rome) din judetul Dolj.
Valoarea adaugata a proiectului este data de abordarea integrata a actiunilor de
informare, consiliere, mediere, formare profesionala, plasare pe piata muncii si suport
pentru persoanele integrate ceea ce va conduce la dezvoltarea pe langa competentele
necesare accesului pe piata fortei de munca pentru persoanele din grupul tinta si la
cresterea increderii in sine, stima proprie, reconsiderarea valorilor si responsbailitatilor
sociale ale fiecarui individ.
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Perioada de implementare este de
18 luni (iulie 2018 – decembrie 2019).

Obiectivul general al proiectului este


Facilitarea insertiei pe piata muncii si a ocuparii durabile pentru 360 de persoane
din grupul tinta al proiectului (someri si persoane inactive, persoane din mediul
rural, cetateni romani apartinand minoritatii rome) din judetul Dolj.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 OBIECTIVUL SPECIFIC 1 (OS1): Stimularea ocuparii prin servicii de informare,
consiliere profesionala si mediere pentru 360 de șomeri și persoane inactive,
persoane de etnie romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj.
 OBIECTIVUL SPECIFIC 2 (OS2): Cresterea ocuparii prin plasarea pe piata
muncii a unui numar de 152 de șomeri și persoane inactive, persoane de etnie
romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj.
 OBIECTIVUL SPECIFIC 3 (OS3): Îmbunătățirea nivelului de competente si
certificarea competentelor prin programe de formare profesională necesare
practicării unei ocupații solicitate pe piața muncii, inclusiv prin evaluarea și
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal si informal, pentru 296
de șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul
rural, din județul Dolj.
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Rezultatele Obiectivelor Specifice:
Rezultatul corespunzator OS1 consta în 360 de persoane (șomeri și persoane
inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj) care
beneficiază de servicii de consiliere psoho-sociala, informare si consiliere profesionala si
mediere pe piata muncii;
Rezultatul corespunzator OS2 consta în plasarea pe piata muncii a 152 de șomeri și
persoane inactive, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural, din județul Dolj;
Rezultatul corespunzator OS3 consta în 308 de persoane inscrise la cursurile de
calific. prof. care benefic. de imbunatatirea nivelului de competente, dintre care 244 de
persoane obtin o calificare profesionala in urma sustinerii examenului pentru certificarea
competentelor; 42 de persoane participante la cursuri de initiere pentru dobandirea de
competente IT si care obtin certificate de absolvire și 10 persoane care isi certifica
competentele profesionale prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in
sistem non-formal si informal si obtin certiifcate de calificare.

2. GRUPUL ȚINTĂ
Grupul tinta (GT) al proiectului este format din 360 de persoane din categoria
șomerilor și persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici
(55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație),
persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural (în special persoanele din
agricultura de subzistență și semi-subzistență), din județul Dolj.
Grupul tinta format din 360 persoane care beneficiază de sprijin este structurat
după categoriile eligibile astfel:


180 persoane Șomeri și inactivi (50% din GT) din care
o 72 persoane cu vârsta peste 54 de ani (20% din GT) si
o 71 persoane Șomeri pe termen lung, 2 persoane cu dizabilitati, 25 Persoane
cu studii primare (ISCED1) sau gimnaziale (ISCED2), 10 Persoane cu studii
liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) (30% din GT);



72 persoane Roma (20% din GT);



108 persoane Din zona rurală (30% din GT).
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3. INDICATORI
Grupul tinta selectat, format din 360 de persoane, va respecta urmatorii indicatori:
Indicatori prestabiliţi de realizare:
360

 Persoanele care beneficiază de sprijin


Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: - Din zona rurală



Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: - Roma



Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: - Șomeri și inactivi

108
72
180



Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: - Șomeri și inactivi,
din care: - Persoanele cu vârsta peste 54 de ani

72



Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: - Șomeri și inactivi,
din care: - Șomeri pe termen lung

71



Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: - Șomeri și inactivi,
din care: - Persoane cu dizabilități

2



Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: - Șomeri și inactivi,
din care: - Persoanele cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)

25



Persoanele care beneficiază de sprijin, din care: - Șomeri și inactivi,
din care: - Persoanele cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)
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Indicatori prestabiliţi de rezultat:
 Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare


Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare,
din care: - Șomeri și inactivi

296
148



Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare,
din care: - Șomeri și inactivi, din care: - Persoane cu vârsta peste 54 de ani

60



Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare,
din care: - Șomeri și inactivi, din care: - Șomeri pe termen lung

62



Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare,
din care: - Șomeri și inactivi, din care: - Persoane cu dizabilități

2



Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare,
din care: - Șomeri și inactivi, din care: - Persoane cu studii primare (ISCED 1)
sau gimnaziale (ISCED 2)



Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare,
din care: - Șomeri și inactivi, din care: - Persoane cu studii liceale (ISCED 3)
sau postliceale (ISCED 4)

20

5



Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare,
din care: - Roma

60



Participanţii care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare,
din care: - Din zona rurală

89

7

 Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv
cele care desfăşoară o activitate independentă


152

Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele
care desfăşoară o activitate independentă, din care: - Şomeri şi inactivi


Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă,
din care: - Şomeri şi inactivi, din care: - Persoane cu vârsta peste 54 de ani

31



Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă,
din care: - Şomeri şi inactivi, din care: - Șomeri pe termen lung

32



Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă,
din care: - Şomeri şi inactivi, din care: -Persoane cu dizabilități

1



Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă,
din care: - Şomeri şi inactivi, din care: - Persoane cu studii primare (ISCED
1) sau gimnaziale (ISCED 2)






Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă,
din care: - Şomeri şi inactivi, din care: - Persoane cu studii liceale (ISCED 3)
sau postliceale (ISCED 4)
Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele
care desfăşoară o activitate independentă, din care: - Roma
Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele
care desfăşoară o activitate independentă, din care: Din zona rurală

Aplicabilitate
Prezenta procedură se aplică in perioada: iulie 2018 - decembrie 2019.

Procedura
Beneficiarul, CEPIR, trebuie să dezvolte proceduri standardizate care să asigure
identificarea grupului tinta in scopul atingerii indicatorilor prevăzuţi prin proiect.
Grupul tinta asupra caruia se aplica prezenta procedura este format din:


76

180 persoane Șomeri și inactivi (50% din GT) din care
 72 persoane cu vârsta peste 54 de ani (20% din GT) si
 71 persoane Șomeri pe termen lung, 2 persoane cu dizabilitati, 25 Persoane
cu studii primare (ISCED1) sau gimnaziale (ISCED2), 10 Persoane cu studii
liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) (30% din GT);
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3

31
46



72 persoane Roma (20% din GT);



108 persoane Din zona rurală (30% din GT).

4. PROCESUL DE ÎNREGISTRARE
In cadrul procesului de înregistrare a grupului tinta se vor lua in considerare
respectarea conceptelor de egalitate de sanse, indiferent de sex, religie, orientare
sexuala, rasa, naționalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen, vârsta,
handicap, boala sau apartenenta la o categorie defavorizata cu conditia ca acestia sa se
regaseasca în descrierea grupului tinta.
Criteriile de eligibilitate a participantului in procesul de inregistrare sunt
urmatoarele:
 sa nu fi participat la aceleasi activitati ale proiectului pe nici un alt proiect
cofinantat din Fondul Social European;
 este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate;
 va avea disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a
fost selectat;
 este cetatean UE cu domiciliu sau resedinta legala in Romania, in regiunea SudVest Oltenia, judetul Dolj;
 sa se ragaseasca in categoria de persoane eligibile pentru grupul tinta al proiect:
șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii
vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de
educație); persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de
subzistență și semi-subzistență); cetățeni români aparținând minorității roma
- cu domiciliul in județul Dolj,
 sa nu apartina categoriei de tineri someri din categoria NEETs - tineri care nu au
loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de
formare profesională, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani.
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Activitatea de identificare si inregistrare a grupului tinta
Identificarea si inregistrarea grupului tinta al proiectului are loc in cadrul
Activitatii

1.

Identificarea,

mentinerea

si

monitorizarea

beneficiarilor

proiectului/ Subactivitatea 1.1. Identificarea, mentinerea si monitorizarea
beneficiarilor proiectului, care se desfasoara in perioada iulie 2018 - decembrie 2019.
Activitatea cuprinde identificarea si inregistrarea in grupul tinta al proiectului a unui
numar de 360 de persoane, dintre care:
-

180 persoane someri și inactivi (50% din GT - din care Persoane cu vârsta
peste 54 de ani (20% din GT) si Someri pe termen lung, Persoane cu dizabilitati,
Persoane cu studii primare (ISCED1) sau gimnaziale (ISCED2), Persoane cu studii
liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) (30% din GT));

-

72 persoane Roma (20% din GT) si

-

108 persoane Din zona rurală (30% din GT).
Identificarea si inregistrarea grupului tinta va avea loc in localitatile urbane:

Craiova, Bailesti, Calafat, Segarcea si Dabuleni si in localitatile rurale: Amarastii de Jos,
Cetate, Farcas, Marsani si Malu Mare din judetul Dolj.
Toti membrii grupului tinta inregistrati in proiect vor avea domiciliul/resedinta in Regiunea
Sud-Vest Oltenia, judetul Dolj, cu indeplinirea conditiilor de eligibilitate mentionate mai
sus. Inregistrarea beneficiarilor in grupul tinta al proiectului se va face cu acordul scris al
persoanelor identificate si vor fi inclusi in activitatile proiectului.
Informarea asupra demararii identificarii si inregistrarii grupului tinta
Informarea grupului tinta asupra demararii identificarii si inregistrarii grupului tinta
corespunzător activităților planificate ale proiectului se va realiza utilizand:
o anunt pe site-ul web al Centrului European pentru Promovarea si Integrarea
Romilor www.centruleuropean.ro;
o anunt pe site-ul proiectului www.sprijinangajare.centruleuropean.ro;
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o distribuirea materialelor de promovare (afise si pliante) tiparite in cadrul
proiectului, cu intocmirea tabelelor nominale cu privire la primirea materialelor
informative;
o informari door-to-door cu privire la informarea, promovarea proiectului si la
inregistrarea grupului tinta al proiectului;
o publicarea in presa scrisa a apelurilor pentru inregistrarea grupului tinta;
o apeluri pentru constituirea grupului tinta in cadrul evenimentelor de mediatizare a
proiectului (conferinta de lansare a proiectului).
Documentele de inregistrare a grupului tinta
Activitatea de inregistrare a persoanelor se realizeaza prin completarea individuala
a urmatoarelor documente:
Se aplica grupului tinta documentele de apartenenta la grupul tinta al proiectului:
1. Formular înregistrare a grupului tinta;
2. Consimțământ de utilizare a datelor personale;
3. Declaratie apartenenta grup tinta;
4. Angajament de respectare a cerintelor proiectului;
5. Declaratie de evitare a incompatibilitatii;
6. Declaratie de evitare a dublei finantari;
7. Declaratie pe propria raspundere de apartenenta la etnia roma (daca este
cazul).
La aceste documente, in dosarul de inregistrare se adauga:
8. Copie a Cartii de identitate;
9. Copie Certificat de nastere;
10. Copie Certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca de divort (daca este
cazul)
11. Copie Diploma de studii - ultimul act de studii obtinut in sistemul de
invatamant.
Lipsa unuia dintre documente, precum si neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate precizate
anterior conduce automat la neînscrierea candidatului în grupul tinta al proiectului.
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Resursele umane implicate in identificarea si inregistrarea grupului tinta
Activitatea de identificare si inregistrare a grupului tinta al proiectului este realizata de
Responsabilul grup tinta si Responsabilul monitorizare grup tinta, care intocmesc
procedura de identificare si inregistrare grup tinta.
Responsabilul grup tinta desfasoara urmatoarele actiuni pentru identificarea si
inregistrarea persoanelor eligibile in grupul tinta:
 solicita reprezentantilor AJOFM Dolj informatii din baza de date a somerilor care
corespund categoriilor eligibile de grup tinta ale proiectului, pentru localitatile de
implementare a activitatilor proiectului si abordeaza individual persoanele care sunt
interesate de activitatile proiectului;
 colaboreaza cu autoritatile locale pentru mobilizarea comunitatii in scopul informarii
asupra activitatilor din proiect;
 in comunitatile din localitatile de implementare a proiectului, ofera informații
relevante despre posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru găsirea unui loc de
muncă, de obtinerea unei calificari prin parcurgerea unui program de formare sau
prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale obținute pe alte căi decât
cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, de posibilitatea de a beneficia
de informare, consiliere si mediere pe piata muncii;
 distribuie in comunitatile din localitatile de implementare a proiectului materiale de
informare si promovare a proiectului (afise si pliante);
 identifica si inregistreaza persoanele din categoriile eligibile ale grupului tinta prin
deplasari door-to-door in localitatile de implementare a proiectului;
 aplica grupului tinta documentele de apartenenta la grupul tinta al proiectului si
verifica completarea corecta a acestora:
1.

Formular înregistrare a grupului tinta;

2.

Consimțământ de utilizare a datelor personale;

3.

Declaratie apartenenta grup tinta;

4.

Angajament de respectare a cerintelor proiectului;
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5.

Declaratie de evitare a incompatibilitatii;

6.

Declaratie de evitare a dublei finantari;

7.

Declaratie pe propria raspundere de apartenenta la etnia roma (daca este
cazul).

si urmareste ca la dosarul de inregistrare sa fie adaugate documentele:
8.

Copie a Cartii de identitate;

9.

Copie Certificat de nastere;

10. Copie Certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca de divort (daca este
cazul)
11. Copie Diploma de studii - ultimul act de studii obtinut in sistemul de
invatamant.


inregistreaza persoanele in grupul tinta din categoriile eligibile, dintre someri si
persoane inactive punand accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici
(55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, iar
dintre persoane din mediul rural punand accent pe persoanele din agricultura de
subzistenta si semi-subzistenta.

 tine evidenta si verifica dosarele individuale de inregistrare cu documentele de
inregistrare mai sus mentionate;
 colaboreaza cu Responsabilul monitorizare grup tinta si urmareste in cadrul
procesului de inregistrare atingerea indicatorilor propusi referitori la categoriilor
grupului tinta eligibil.

Responsabilul monitorizare grup tinta desfasoara urmatoarele actiuni pentru
identificarea si inregistrarea persoanelor eligibile in grupul tinta:
 intocmeste anunturile de recrutare grup tinta si urmareste publicarea pe diferite
pagini de socializare sau in mass-media;
 intocmeste anunturile de recrutare grup tinta si urmareste transmiterea acestora
 tine evidenta si urmareste completarea dosarele individuale ale participantilor la
activitatile proiectului cu documentele de evolutie ale parcursului pentru fiecare
beneficar (chestionare, declaratii, cereri, certificate, sesiuni instruire, informare,
consiliere etc.);
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 urmareste evolutia parcursului pentru fiecare membru al grupului tinta, identifica
factorii de risc de neimplicare/abandon in activitatile proeictului si colaboreaza cu
expertii pe consiliere psiho-sociala si profesioanal in vederea motivarii si mentinerii
acestora in grupul tinta al proiectului;
 colaboreaza cu Responsabilul grup tinta in informarea si prezentarea beneficiilor
oferite prin proiect in comunitatile din localitatile de implementare a proiectului si
urmareste mentinerea interesului beneficiarilor in activitatile proiectului;
 colaboreaza cu Responsabilul grup tinta in identificarea si inregistrarea grupului
tinta al proiectului;
 completeaza Anexa 17 - Registru Grup Tinta pentru toate persoanele inregistrate in
grupul tinta si care va putea fi accesata de toti expertii si responsabilii din cadrul
proiectului, in vederea consultarii statusului persoanelor din grupul tinta al
proiectului;
 urmareste si verifica atingerea indicatorilor propusi in proiect pentru fiecare
categorie de grup tinta eligibil si raporteaza periodic managerului de proiect
indeplinirea acestora.

5. FORMAREA GRUPELOR PENTRU CURSURILE DE FORMARE
PROFESIONALĂ
In cadrul proiectului, evaluarea si certificarea competentelor se realizeaza prin:
 cursuri de formare profesionala,
 cursuri de initiere in IT,
 evaluarea si certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, respectiv non-formale și/sau informale.
Cursurile de formare profesionala sunt organizate pentru 308 persoane din grupul tinta si
abordeaza calificari necesare practicarii unor ocupatii solicitate pe piata muncii, in vederea
corelarii ofertei de competente cu cerintele pietei muncii, si anume: Confecționer
asamblor articole textile, Lucrator în structuri pentru construcții, Lucrător în comerț,
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Camerista, Agent curațenie (cursuri de nivel 2, 360 de ore pe durata a 3 luni) și Zugravtapetar, Coafor și Cofetar-patiser (cursuri de nivel 3, 720 de ore pe durata a 6 luni).
Cursurile de initiere in IT sunt organizate pentru dobandirea de competente TIC pentru 42
de persoane.
Evaluarea si certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, respectiv non-formale și/sau informale este organizata pentru 10 persoane.
Dupa inregistrarea in grupul tinta, cei 360 de beneficiari ai proiectului vor fi evaluati in
cadrul activitatii privind orientarea si consilierea psiho-profesionala. In urma rezultatelor
obtinute in cadrul acestei evaluari, vor primi recomandari conform nivelului aptitudinal si
al intereselor profesionale detinut de fiecare persoana din grupul tinta, privind distribuirea
in activitatile proiectului, si anume:


308 persoane din grupul tinta al proiectului vor fi orientati catre cursurile de
calificare profesionala (dintre care 196 de persoane pentru cursurile de nivel 2 durata 3 luni si 112 persoane catre cursurile de nivel 3 - durata 6 luni),



42 de persoane vor fi orientate catre cursurile de initiere in IT;



10 persoane vor fi orientate care evaluarea si certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau
informale.

Locatiile de desfasurare a cursurilor de calificare profesionala vor fi stabilite in functie de
numarul de membri selectati in grupul tinta din fiecare localitate. La finalul cursurilor,
absolventilor cursurilor vor primi certificate de absolvire emise de Autoritatea Nationala
pentru Calificari.
Membrii grupului tinta selectat vor fi informati in scris, prin e-mail, telefonic sau prin
postare pe website despre distribuirea in activitatile proiectului, despre calendarul si
locatiile de desfasurare a cursurilor de formare.
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ANEXE:

1.

Anexa nr.1 - Formular înregistrare a grupului tinta;

2.

Anexa nr.2 - Consimțământ de utilizare a datelor personale;

3.

Anexa nr.3 - Declaratie apartenenta grup tinta;

4.

Anexa nr.4 - Angajament de respectare a cerintelor proiectului;

5.

Anexa nr.5 - Declaratie de evitare a incompatibilitatii;

6.

Anexa nr.6 - Declaratie de evitare a dublei finantari;

7.

Anexa nr.7 - Declaratie pe propria raspundere de apartenenta la etnia
roma (daca este cazul).
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