Camera de Comerţ și Industrie Mureș
în parteneriat cu
Fundația Antreprenoriat Social Valcea – lider de parteneriat
Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea
Camera de Comerţ și Industrie Prahova
SC Indice Consulting and Management SRL
derulează în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015 proiectul cu titlul
“Formare UTilă a resurselor Umane RuralE – FUTURE”
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007–2013 „Învesteşte în oameni!”, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active
de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor
rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” .
Obiectivul general: creșterea mobilităţii și capacităţii de ocupare pentru 740 de persoane implicate în
agricultura de subzistenţă și persoane inactive.
Obiectivele specifice sunt:
 informare privind piața muncii, consiliere profesională și dezvoltarea de abilități necesare
pentru găsirea unui loc de muncă, pentru 740 de persoane;
 creșterea și diversificarea competențelor profesionale în domenii non-agricole pentru 526 de
persoane;
 dezvoltarea competențelor antreprenoriale în vederea inițierii unei afaceri în mediul rural
pentru 450 de persoane;
 organizarea a 6 burse pentru locuri de muncă în vederea facilitării accesului grupului țintă la
ocupare.
Grupul ţintă: persoane inactive sau ocupate în agricultura de subzistență, provenite din mediul rural
al regiunilor Sud-Vest, Centru, Sud-Muntenia.
Activitățile proiectului:
 Activităţi de mediere, informare și consiliere profesională
 Cursuri de calificare și perfecționare
 Acţiuni de consiliere și asistenţă în vederea dezvoltării antreprenoriatului
 Acţiuni inovatoare cu scopul creșterii ocupabilităţii
Pana in luna octombrie 2015, In județul Mureș au fost derulate cursuri de calificare în meseriile de
Lucrător în alimentație – ajutor de bucătar și ajutor de ospătar si Îngrijitoare de batrâni la domiciliu, si
Lucrator in tamplarie, dupa cum urmeaza:
Curs de calificare LUCRATOR IN ALIMENTATIE – Ajutor de bucatar
Seria 1 – Danes, jud. Mures 18.07.2014 – 14.10.2014
Examen 15.10.2014
Curs de calificare INGRIJITOARE DE BATRANI LA DOMICILIU
Seria 1 – Tirgu Mures, jud. Mures 15.09.2014 – 08.12.2014
Examen 09.12.2014
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”
Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce
priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.”
Titlul proiectului: „Formare UTila a resurselor Umane RuralE - FUTURE” (POSDRU/135/5.2/S/127663)

Beneficiar: Fundația Antreprenoriat Social
Parteneri:
Camera de Comerț și Industrie Mureș
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Curs de calificare LUCRATOR IN ALIMENTATIE – Ajutor de ospatar
Seria 1 – Tirgu Mures, jud. Mures 09.02.2015 – 05.05.2015
Examen 06.05.2015
Curs de calificare INGRIJITOARE DE BATRANI LA DOMICILIU
Seria 2 – Alunis, jud. Mures 01.04.2015 – 26.06.2015
Examen 03.07.2015
Curs de calificare LUCRATOR IN TAMPLARIE
Seria 1 – Eremitu, jud. Mures 06.07.2015 – 25.09.2015
Examen 28.09.2015
Curs de calificare LUCRATOR IN ALIMENTATIE – Ajutor de bucatar
Seria 2 – Sighisoara, jud. Mures 07.07.2015 – 28.09.2015
Examen 29.09.2015
Curs de initiere LUCRATOR COMERCIAL
Tg. Mures, jud. Mures 05.10.2015 – 03.11.2015
Examen 04.11.2015
In data de 3 noiembrie se va finaliza cursul de initiere in meseria de Lucrator comercial iar examenul
de absolvire va avea loc in data de 4 noiembrie.
In cadrul activitatilor proiectului menite sa faciliteze accesul grupului ţintă la ocupare, CCI Mures va
organiza BURSA LOCURILOR DE MUNCA la Sovata in data de 19 noiembrie 2015 si la Sighisoara in data
de 20 noiembrie 2015.
Angajatorii care pot oferi locuri de munca în meseriile in care au fost organizate cursurile de calificare
din cadrul proiectului sunt rugați in continuare sa contacteze Camera de Comerț și Industrie Mureș,
pentru o pregatire cat mai buna a Bursei locurilor de munca.

Informații suplimentare despre proiect:
Camera de Comerț și Industrie Mureș, Str. Primăriei, nr. 1, 540026 TÎRGU MUREȘ, Jud. Mureș, tel:
0265-269218, 0365 566968, fax: 0265-269219, e-mail: office@cciams.ro, www.cciams.ro
Persoana de contact: Mihaela Haiduc – Expert grup țintă, partener CCI Mureș
Informații suplimentare despre Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane se pot
obține de la Autoritatea de Management pentru POSDRU: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/
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