PREZENTARE PROİECT

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

„Investeşte în oameni!”
Axa Prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul Major de Intervenție 2.3 „Acces şi participare la FPC”

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a început din data de 5 mai 2014 implementarea
proiectului “Profesionişti pe piața muncii prin calificare – PROFI!” în parteneriat cu Camera de
Comerţ și Industrie a Judeţului Vâlcea (lider de parteneriat) și Camera de Comerţ și Industrie a
Judeţului Caraș-Severin.
Proiectul are o durată de 1 an și 6 luni, desfășurându-se în perioada 5 mai 2014 – 4 noiembrie 2015,
cu o valoare totală eligibilă de 3.851.280 lei.
Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de calificare pentru 700 de persoane
angajate pe piata muncii din regiunile Sud-Vest, Centru si Vest (judetele Valcea, Mures, Caras Severin,
Gorj, Timis si Covasna), prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor solicitate de economia bazata
pe cunoastere.
Obiectivele specifice sunt:
• Sprijin pentru cresterea angajarii durabile si adaptabilitatii la evolutiile pietei muncii pentru
700 de angajati din 3 regiuni (6 judete), prin furnizarea unui numar de 27 programe de
formare profesionala, in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari certificate la nivel
national, in profesii corelate cu cerintele pietei muncii.
• Promovarea beneficiilor FPC in randul angajatilor si intreprinderilor prin organizarea unei
serii de vizite la firme din sectoarele comert & servicii si constructii & prelucrari industriale,
la nivelul celor 3 regiuni (6 judete).
Grupul țintă este alcatuit din 700 de persoane, angajati fara calificare sau cu un nivel redus de
calificare. Ne vom orienta in special spre categoriile mai dezavantajate – femei, tineri, persoane peste
40 ani, persoane necalificate sau cu nivel redus de calificare, expuse riscului neocuparii, respectand
principiile egalitatii de sanse, oferind accestora acces spre cunostinte de actualitate si calificare in
domenii solicitate pe piata muncii.
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Cursurile de calificare pe care le vom derula în cadrul proiectului sunt:
•
Confecţioner-asamblor articole din textile
•
Confectioner cablaje auto
•
Lucrator in tamplarie
•
Tapiter
•
Brutar
•
Lucrator in alimentatie
•
Lucrator instalator pentru constructii
Valoare adaugata
• Contribuim la creșterea numărului persoanelor care deţin o calificare sau își îmbunătăţesc
nivelul de calificare;
• Contribuim la adecvarea abilităţilor și competenţelor angajaţilor la noile tendinţe
tehnologice în domeniile vizate;
• Contribuim la combaterea inegalităţilor pe piaţa muncii printr-o gamă de calificări diferită
de ceea ce au oferit până acum alţi furnizori de formare în zonele vizate ;
• Contribuim la creșterea șanselor de păstrare a ocupării de către persoane din grupuri
vulnerabile pe piaţa muncii (persoane cu nivel redus de calificare, femei, tineri) ;
• Subvenţii pentru stimularea participării la instruire a angajaţilor.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi:

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș
Str. Primariei, nr. 1, 540026 TIRGU MURES, Jud. Mures
tel: 0265-269218, 0365 566968, fax: 0265-269219, e-mail: office@cciams.ro
Persoane de contact:
Vasile Pop – Responsabil implementare – CCI Mures: office@cciams.ro
Molnar Peter – Expert grup tinta – CCI Mures: peter.molnar@cciams.ro
Chiralina Stef – Expert grup tinta – CCI Mures: chiralina.stef@cciams.ro
Ofelia Baculea – Expert formare profesionala - CCI Mureș: liabaculea@cciams.ro
Anca Giurgiu – Expert formare profesionala - CCI Mureș: ancagiurgiu@cciams.ro
Stela Băţaga – Expert logistica - CCI Mureș: programe@cciams.ro
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