Camera de Comerț și Industrie Mureș
în parteneriat cu
Camera de Comerț și Industrie Vâlcea – lider de parteneriat
Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin
derulează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul POSDRU/164/2.3/S/136093 cu titlul

“Profesioniști pe piața muncii prin calificare – PROFI!”

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

„Investește în oameni!”
Axa Prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul Major de Intervenție 2.3 „Acces și participare la FPC”
Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de calificare pentru 700 de persoane
angajate pe piața muncii din regiunile Sud-Vest, Centru și Vest (județele Vâlcea, Mureș, Caras Severin,
Gorj, Timiș și Covasna), prin dezvoltarea abilităților și competentelor solicitate de economia bazata
pe cunoaștere.
Obiectivele specifice sunt:
 Sprijin pentru creșterea angajării durabile și adaptabilității la evoluțiile pieței muncii pentru
700 de angajați din 3 regiuni (6 județe), prin furnizarea unui număr de 27 programe de
formare profesionala, în vederea obținerii de către aceștia a unei calificări certificate la nivel
național, în profesii corelate cu cerințele pieței muncii.
 Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaților și întreprinderilor prin organizarea unei
serii de vizite la firme din sectoarele comerț & servicii și construcții & prelucrări industriale,
la nivelul celor 3 regiuni (6 județe).
Grupul țintă este alcătuit din 700 de persoane, angajați fără calificare sau cu un nivel redus de
calificare, cu orientare speciala spre categoriile mai dezavantajate – femei, tineri, persoane peste 40
ani, persoane necalificate sau cu nivel redus de calificare, expuse riscului neocupării, respectând
principiile egalității de șanse, oferind acestora acces spre cunoștințe de actualitate și calificare în
domenii solicitate pe piața muncii.
Valoare adăugată
 Contribuim la creșterea numărului persoanelor care dețin o calificare sau își îmbunătățesc
nivelul de calificare;
 Contribuim la adecvarea abilităților și competențelor angajaților la noile tendințe
tehnologice în domeniile vizate;
 Contribuim la combaterea inegalităților pe piața muncii printr‐o gamă de calificări diferită
de ceea ce au oferit până acum alți furnizori de formare în zonele vizate ;
 Contribuim la creșterea șanselor de păstrare a ocupării de către persoane din grupuri
vulnerabile pe piața muncii (persoane cu nivel redus de calificare, femei, tineri) ;
 Subvenții pentru stimularea participării la instruire a angajaților.
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Cursurile de calificare organizate de CCI Mureș în Regiunea Centru sunt:

Confecționer cablaje auto

Lucrător în tâmplărie

Tâmplar manual

Tapițer

Confecționer-asamblor articole din textile

Brutar
Pana în luna august 2015, în județul Mureș au fost finalizate sau se afla în curs de derulare
următoarele cursuri de calificare:
Curs de calificare TÂMPLAR MANUAL
Seria 1 – Solovăstru, jud. Mureș 17.11.2014 – 27.02.2015
Curs finalizat
Curs de calificare CONFECȚIONER CABLAJE AUTO
Seria 1 – Chirileu, jud. Mureș 28.11.2014 – 06.03.2015
Curs finalizat
Curs de calificare TÂMPLAR MANUAL
Seria 2 – Reghin, jud. Mureș 08.12.2014 – 13.03.2015
Curs finalizat
Curs de calificare LUCRĂTOR ÎN TÂMPLARIE
Seria 1 – Eremitu, jud. Mureș 19.01.2015 – 06.05.2015
Curs finalizat
Curs de calificare TAPIȚER
Seria 1 – Reghin, jud. Mureș 07.04.2015 – 02.07.2015
Curs finalizat
Curs de calificare BRUTAR
Seria 1 – Agrișteu, jud. Mureș 08.06.2015 – 28.08.2015
Curs în derulare
Curs de calificare CONFECȚIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE
Seria 1 – Tg.Mureș, jud. Mureș 22.06.2015 – 25.09.2015
Curs în derulare
Curs de calificare LUCRĂTOR ÎN TÂMPLĂRIE
Seria 2 – Toplița, jud. Harghita 02.07.2015 – 23.09.2015
Curs în derulare
Curs de calificare CONFECȚIONER CABLAJE AUTO
Seria 2 – Chirileu, jud. Mureș 07.07.2015 – 05.10.2015
Curs în derulare
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:
Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș
Str. Primăriei, nr. 1, 540026 TIRGU MURES, Jud. Mureș
tel: 0265-269218, 0365 566968, fax: 0265-269219, e-mail: office@cciams.ro
Persoane de contact:
Vasile Pop – Responsabil implementare – CCI Mureș: office@cciams.ro
Marius Lung – Expert grup țintă – CCI Mureș: marius.lung@cciams.ro
Chiralina Ștef – Expert grup țintă – CCI Mureș: chiralina.stef@cciams.ro
Anca Gînguță – Expert formare profesionala - CCI Mureș: ancaginguta@cciams.ro
Anca Giurgiu – Expert formare profesionala - CCI Mureș: ancagiurgiu@cciams.ro
Stela Bățaga – Expert logistica - CCI Mureș: programe@cciams.ro
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”
Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul Major de Intervenţie 2.3 „Acces şi participare la FPC.”
Titlul proiectului: „Profesioniști pe piața muncii prin calificare - PROFI” (POSDRU/164/2.3/S/136093)

Prezentare site POSDRU/164/2.3/S/136093 pag 2 din 2

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Vâlcea
Parteneri: Camera de Comerț și Industrie Mureș
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin
ccivl@ccivl.ro / www.ccivl.ro

