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Investeşte în oameni ! 
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane  2007-2013 -  
Axa prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare 
Domeniul major de intervenŃie 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 
Titlul proiectului: „Sprijin pentru şanse sporite în ocupare” 
Contract:  POSDRU/125/5.1/S/125407 

22 august  2014, Tg. Jiu 

 

 

Comunicat proiect 

„Sprijin pentru şanse sporite în ocupare” 

POSDRU/125/5.1/S/125407 

 
Una din activităŃile implementate prin proiectul „Sprijin pentru şanse 

sporite în ocupare” ,al cărui beneficiar este AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncă Gorj şi  parteneri Centrul Regional de Formare Continuă pentru 
AdministraŃia Publică Locală Timişoara, S.C. Global Business School S.R.L. din 
Timişoara,  S.C. Astral Consulting S.R.L. din ReşiŃa şi European Training Center 
Copenhagen Denmark ETCC DK, este activitatea de formare profesională. 

Rezultatele obŃinute ca urmare a desfăşurării primelor  cursuri de formare 
profesională pentru persoanele din grupul Ńintă în perioada de implementare sunt 
următoarele: 
             În perioada 05.07.2014-14.07.2014 s-a organizat cursul de formare 
profesională în ocupaŃia „inspector/referent resurse umane” COR 333304, cu 
durata de 40 ore, în cadrul căruia au fost studiate următoarele module: 

Modulul 1 Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenŃă a personalului 

Modulul 2 Organizarea şi recrutarea personalului. MenŃinerea legăturii cu 
instituŃiile abilitate – autorităŃi publice, instituŃii publice de orice natură, alte 
persoane juridice 
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Modulul 3 Evaluare, motivare şi recompensarea personalului. 

Pentru cursul de „inspector/referent resurse umane” au fost înregistrate 
următoarele date statistice: 

-Număr de persoane înscrise la programul de formare: 26 

-Număr de persoane care au finalizat cursul de formare: 26 

-Din numărul total de absolvenŃi 15 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani. 

-Din numărul total de absolvenŃi 17 sunt femei, din care 12 sunt femei  cu vârsta 
sub 25 ani. 

               În perioada 15.07.2014-25.07.2014 s-a organizat  cursul de 
perfecŃionare în ocupaŃia „manager proiect” COR 242101, cu durata de 84 ore, 
în cadrul căruia au fost studiate următoarele module: 

Modulul 1 NoŃiuni introductive de managementul proiectului 

Modulul 2 Analiza de nevoi. Obiective de proiect şi relevanŃă. ActivităŃi de proiect. 
Rezultate de proiect şi indicatori. 

Modulul 3 Managementul proiectului. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. 
Programe de finanŃare. 

Pentru cursul de „manager proiect” au fost înregistrate următoarele date statistice: 

-Număr de persoane înscrise la programul de formare: 22 

-Număr de persoane care au finalizat cursul de formarea: 22 

-Din numărul total de absolvenŃi 4 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani. 

-Din numărul total de absolvenŃi 12 sunt femei, toate având vârsta de peste 25 
ani. 

Ambele cursuri  au fost  organizate de către Centrul Regional de Formare 
Continuă pentru AdministraŃia Publică Locală Timişoara -  instituŃie publică 
abilitată de către Ministerul AdministraŃiei şi Internelor să organizeze programe de 
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perfecŃionare adresate personalului angajat în instituŃiile publice şi altor persoane 
interesate – partenerul 1 de implementare al proiectului.  

Prin participarea la programele de formare profesională persoanele din 
grupul Ńintă au o şansă sporită de ocupare a unui loc de muncă pe o piaŃă a 
muncii în continuă schimbare. 

Proiectul strategic se va derula pe o perioadă de 18 luni şi beneficiază de 
cofinanŃare din Fondul Social European prin Programul OperaŃional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 - Investeşte în oameni !  

Contact: 

 

 

Pentru informaŃii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactaŃi: 
Cristina BADEA, expert informare 
Telefon: 0253213824 
Fax: 0253511568 
Cristina.Badea@gj.anofm.ro 
AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Gorj 


