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Proiectul “Angajaţi calificaţi şi competitivi într-o economie bazată pe cunoaştere –
FPC în domeniile mecanică, servicii şi construcţii de maşini!”, finanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
are ca obiectiv creşterea nivelului de calificare şi a competitivităţii profesionale pe piaţa
muncii a persoanelor angajate în domeniul mecanică, servicii şi construcţii de maşini din
judeţul Brăila.

Obiective specifice ale proiectului:
•
Îmbunătăţirea capacităţii profesionale a angajaţilor din judeţul Brăila, prin participarea la cursurile de formare profesională continuă (calificare / recalificare) realizate în cadrul
proiectului, respectiv: sudor, mecanic auto, lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale, lăcătuş mecanic prestări servicii
•
Calificarea / recalificarea unui număr de 90 angajaţi din judeţul Brăila în sectoarele
de referinţă, prin participare la cursuri de formare profesională;
•
Realizarea de vizite de studiu în ţara partenerului transnaţional (Italia) pentru
participanţii la cursurile de formare, creand astfel oportunitatea de a intra în contact cu
realităţi de muncă reprezentative din sectoarele de referinţă
Grup ţintă: angajaţi din judeţul Brăila, în meseriile sudor, mecanic auto, lăcătuş mecanic
de întreţinere şi reparaţii universale, lăcătuş mecanic prestări servicii.

Rezultate aşteptate:
•
•
•
•
•
•

Analiza cerinţelor legate de competenţe, abilităţi, calificări;
90 bilanţuri de competenţe individuale;
90 certificate de calificare de nivel 2;
vizite de studiu în Italia;
1 ghid de bune practici;
calificarea / recalificarea a 90 de cursanţi.

ACEST PROIECT SE ADRESEAZĂ PERSOANELOR:
•
angajate în judeţul Brăila în domeniile mecanică, servicii şi construcţii de maşini
•
tineri şi adulţi
•
femei şi bărbaţi
CURSURI DE CALIFICARE CE SE VOR ORGANIZA ÎN CADRUL PROIECTULUI:
•
sudor
•
mecanic auto
•
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
•
lăcătuş mecanic prestări servicii
Se vor selecta 90 persoane angajate din grupul ţintă vizat în domeniile mecanică, servicii şi construcţii de maşini, ce vor fi calificaţi/recalificaţi prin participarea la cursuri de
formare profesională în meseriile sudor, mecanic auto, lăcatuş mecanic de întreţinere şi
reparaţii universale şi lăcătuş mecanic prestări servicii.
Avantajele participării la cursuri de formare profesională:
Angajaţii vor putea obţine noi competenţe şi abilităţi profesionale care le vor asigura
stabilitatea la locul de muncă, le vor spori şansele de progres profesional şi promovare în
cadrul întreprinderilor în care sunt angajaţi.
BENEFICII PENTRU PARTICIPANŢII LA CURSURILE DE FORMARE
•
Instruire şi consiliere GRATUITĂ
•
Diplome de calificare recunoscute de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
•
Vizite de studiu intr-o tara membră UE (Italia)
•
Burse de studiu
STRUCTURA CURSURILOR
Lucrul în echipă
Planificarea activităţii proprii
Urmărirea programului de pregătire profesională
Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR
Utilizarea documentaţiei tehnice
Aplicarea procedurilor de calitate
Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor şi a dispozitivelor necesare sudării /
tăierii
Pregătirea operaţiei de sudare / tăiere
Aplicarea procedeelor de sudare / tăiere
Realizarea operaţiilor post-sudare / tăiere
EVALUAREA FINALA SI INCHIDEREA CURSULUI

Beneficii pentru potenţialii angajatori
•
Forţă de muncă mai bine pregătită în domeniile mecanică, servicii şi
construcţii de maşini
•
Sistem inovativ de evaluare a performanţelor profesionale
•
Bază solidă pentru instruire şi perfecţionarea profesională a angajaţilor
•
O mai bună motivaţie a personalului

Beneficii pentru participanţii la cursurile de formare
•
Instruire şi consiliere GRATUITĂ
•
Diplome de calificare recunoscute de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
•
Vizite de studiu într-o ţară membră UE (Italia)
•
Burse de studiu

Avantajele participării la cursuri de formare profesională
Angajaţii vor putea obţine noi competenţe şi abilităţi profesionale care le vor asigura
stabilitatea la locul de muncă, le vor spori şansele de progres profesional şi promovare în cadrul întreprinderilor în care sunt angajaţi.

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI
„Angajaţi calificaţi şi competitivi într-o economie bazată pe cunoaştere-Formare
profesională continuă în domeniile mecanică, servicii şi construcţii de maşini”
ID POSDRU 24/2.3/G/39076

Joi, 29 octombrie 2009, ora 10.00, la sediul sediul CCIA Brăila, sala de conferinţe, a avut
loc conferinţa de lansare a proiectului, la care au participat peste 30 de persoane, astfel:
Din partea SC EURODEZVOLTARE SRL:
domnişoara VERONICA CODREANU, reprezentant al SC EURODEZVOLTARE SRL;
doamna GABRIELA LUMINIŢA ENE, manager de proiect;
domnişoara GEORGIANA POPA, contabil;
domnul ALEXANDRU DUŞA, asistent manager proiect.
Din partea partenerilor în proiect:
domnul IOAN CHIRIACESCU, Preşedinte al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Brăila;
doamna GEORGETA SPÂNU, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila;
Alţi participanţi la conferinţă:
angajaţi la diferite societăţi din domeniile mecanică, servicii şi construcţii de
maşini;
reprezentanţi ai patronatului din domeniile mecanică, servicii şi construcţii de
maşini;
reprezentanţi mass-media.
În cadrul conferinţei au luat cuvântul:
•
doamna Veronica Codreanu, reprezentant al SC EURODEZVOLTARE SRL;
•
domnul IOAN CHIRIACESCU, Preşedinte al Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Brăila;
•
doamna Gabriela Luminiţa Ene, Manager de proiect.
S-au adresat întrebări din partea celor prezenţi în sală, legate de: data de începere a cursurilor de formare – angajaţii din domeniu, specificitatea modulelor de formare – angajaţi şi
patronat din domeniile mecanică, servicii şi construcţii de maşini, locaţia de desfăşurare a
cursurilor, şansele de participare la cursurile de formare a angajaţilor calificaţi într-o meserie, în vederea recalificării, interviurile de competenţe.

SC EURODEZVOLTARE SRL este furnizor de formare profesională
autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru organizarea programelor de calificare propuse în proiect, iar grupul
ţintă are posibilitatea de a dobândi certificate recunoscute de către
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării.
Printre principalele activităţi pe care SC EURODEZVOLTARE SRL le
desfăşoară se regăsesc:
•
Organizarea de cursuri şi programe de formare profesională;
•
Consultanţă pentru a facilita evoluţia / dezvoltarea sistemului de formare continuă
a şomerilor tineri care abandonează sistemul educaţional fără a avea o calificare sau cu o
calificare care nu este solicitată pe piaţa forţei de muncă;
•
Consultanţă pentru reconversia profesională a şomerilor pe termen lung;
•
Organizarea de cursuri / programe de specializare, perfecţionare şi formare
managerială în scopul dezvoltării unei cariere;
•
Orientare şi consiliere / asistenţă la încadrarea în muncă;
•
Consultanţă şi asistenţă în reorganizarea firmelor şi în dezvoltarea lor conform
cerinţelor reale ale pieţei pe baza unei gestionări eficiente a activităţilor comerciale.
Proiecte relevante implementate în România şi Italia având ca grup ţintă tineri români
şomeri:
•
“Ospătar şi barman”, proiect ce a avut ca obiectiv dezvoltarea competenţelor în sectorul de referinţă cu scopul adaptării şi facilitării accesului pe o piaţă a forţei de muncă în
continuă evoluţie;
•
“Ajutor de bucătar”, proiect ce a avut ca obiectiv îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi dezvoltarea de noi abilităţi cu scopul de menţinere a tradiţiilor locale;
•
“Brutar – patiser”, care şi-a propus formarea de operatori în măsura să gestioneze o brutărie/patiserie cu toate domeniile sale de lucru, dezvoltându-se în acest sens
capacităţile tehnologice, administrative şi de gestiune;
•
“Responsabil vânzare şi distribuire produse alimentare”, care a avut ca scop dezvoltarea de abilităţi operative, pentru o calitate ridicată a serviciilor din comerţ, precum şi
dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor şomeri din acest sector;
Titlurile obţinute de SC EURODEZVOLTARE SRL:
2006 – CNIPMM România a clasat firma pe locul 12 (cod CAEN 8042) în Topul Naţional al
Firmelor Private, ediţia a XIII–a şi pe locul 20 în 2008
2008 – CCI Bucureşti a clasat firma pe locul 3 în Topul Firmelor din Municipiul Bucureşti,
la domeniul său de activitate

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ BRĂILA este
o organizaţie non-profit care are ca principal scop dezvoltarea şi prosperitatea membrilor săi şi a întregii comunităţi locale de afaceri. Activitatea sa se
desfăşoară în conformitate cu standardul de management al calităţii SR EN
ISO 9001:2001, fiind certificată de către Organismul de certificare TÜV CERT
al TÜV Thüringen e.V.
Principalele activităţi desfăşurate sunt:
•
consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea şi dezvoltarea de afaceri;
•
consultanţă economică, comercială, financiară şi juridică;
•
consultanţă privind proiectarea şi implementarea unui sistem de calitate conform
standardului SR EN ISO 9001:2001 şi a unui sistem de mediu conform standardului SR EN
ISO 14001:2004;
•
consultanţă privind protecţia proprietăţii industriale (mărci, desene şi modele industriale, brevete de investiţii);
•
organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe, întâlniri de afaceri, parteneriate
şi misiuni economice menite să faciliteze contacte de afaceri cu potenţiali parteneri externi;
•
organizarea de târguri şi expoziţii;
•
organizarea de cursuri de iniţiere, specializare şi perfecţionare pentru care este
autorizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse conform O.G nr. 129/2000;
•
organizarea de cursuri de iniţiere, calificare, specializare şi perfecţionare, în colaborare cu instituţii de training din ţară şi străinătate;
•
elaborarea de cereri de finanţare, planuri de afaceri, studii de piaţă, proiecte de
finanţare;
•
elaborarea şi implementarea de proiecte în cadrul programelor finanţate de Uniunea
Europeana;
•
servicii de ocupare;
•
arbitraj comercial;
Partenerul 2: CONFARTIGIANATO VERONA – Unione Provinciale Artigiani di Verona este o asociaţie a meşteşugarilor, apolitică,
fără scop patrimonial şi are ca scop reprezentarea, promovarea,
susţinerea şi apărarea sistematică şi unitară a intereselor economice, profesionale, tehnice şi juridice ale membrilor săi, în relaţiile cu autorităţile publice,
cu sindicatele şi cu alte personae juridice şi fiyice, în plan naţional şi internaţional.
Promovează valorile meşteşugăreşti şi acivează politici de deyvoltare în vederea susţinerii
muncii, a conceptului de întreprindere, a calităţii vieţii în contextual favorizării proceselor
tehnice, economice şi sociale din teritoriu.
Obiect de activitate:
•
Reprezintă şi susţine interesele economice, tehnice, profesionale şi juridice ale
membrilor săi, susţinând libertatea de actiune a acestora în scopul dezvoltării şi eficientizării
activităţii acestora
•
Promovează potenţialul de afaceri al întreprinzătorilor meşteşugari şi principiul
concurenţei loiale, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre
membri

•
Asigură pentru membrii săi informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu
alte organizaţii
•
Dezvoltă activităşi destinate îmbunătăţirii continue a niveluli tehnico-profesional al
membrilor săi, prin iniţiative de tipul: dezbateri, conferinţe, elaborare studii, organizarea de
seminarii de informare periodice şi cursuri de perfecţionare profesională
•
Sprijină şi facilitează iniţiative adecvate pentru membrii săi în vederea dezvoltării
unui raport optim cu piaţa consumului.

In cadrul proiectului se vor organiza Cursuri gratuite pentru calificare/recalificare
pentru meseriile:
•
sudor
•
mecanic auto
•
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
•
lăcătuş mecanic prestări servicii
În vederea promovării în rândul grupului ţintă în perioada noiembrie – decembrie
organizăm împreună cu partenerul nostru, CCIA Brăila o serie de seminarii de informare.
SEMINAR I - 26 noiembrie, ora 16:30, CCIA Brăila, sala conferinţe
Se aşteaptă participarea persoanelor din grupul ţintă vizat în proiect, persoane
angajate în judeţul Brăila în domeniile mecanică, servicii şi construcţii de maşini, în
meseriile menţionate, ca şi a angajatorilor în căutare de personal calificat.
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E-mail : info@eurodezvoltare.ro
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LUMINIŢA GABRIELA ENE
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ALEXANDRU DUŞA
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alexandru.dusa@eurodezvoltare.ro

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ BRĂILA
Str. Pensionatului, nr. 3, Brăila, jud. Brăila
Telefon: +40 239 613 716
Fax: +40 239 614 324
E-mail : cciabr@gmail.com

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI CONFARTIGIANATO VERONA
Via Selenia, no 16, Cap 37135, Verona, Italia
Telefon: 045 92 11 555
Fax: 045 92 11 599
E-mail: info@artigianiupa.vr.it
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