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Proiectul, „Fii activ pe piaţa muncii în sectoarele turism şi comerţ
în judeţele Tulcea, Brăila şi Galaţi!” finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, are ca obiectiv creşterea ratei de ocupare şi facilitarea
integrării pe piaţa muncii a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă din judeţele menţionate.
Implementând acest proiect, ne propunem ca, prin îmbunătăţirea şi
extinderea competenţelor profesionale ale acestora, să venim în întâmpinarea cerinţelor
potenţialilor angajatori din sectoarele turism şi comerţ, în sprijinul dezvoltării regionale,
creşterii competitivităţii resurselor umane şi promovării coeziunii economice şi sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor din
judeţele vizate prin dezvoltarea competenţelor profesionale;
2. Dezvoltarea unui instrument electronic inovativ de gestiune şi evidenţiere a competenţelor profesionale iniţiale,
intermediare şi finale ale grupului ţintă;
3. Identificarea, cu ajutorul aceluiaşi sistem de gestiune,
a nevoilor reale de competenţe specifice ale potenţialilor
angajatori din sectoarele turism şi comerţ din judeţele vizate;
4. Calificarea, prin participare la cursuri de formare profesională, a şomerilor;
5. Realizarea de vizite de studiu în ţara partenerului transnaţional (Italia) pentru participanţii
la cursurile de formare, creând astfel oportunitatea de a intra în contact cu realităţi de
muncă reprezentative din sectorul de referinţă şi totodată posibilitatea de a-şi verifica atât
cunoştinţele, cât şi abilităţile deprinse în orele de aplicaţii practice susţinute de lectori italieni;
6. Creşterea gradului de ocupare din sectoarele turism şi comerţ prin integrarea personalului calificat la angajatori din judeţele vizate;

ACEST PROIECT SE ADRESEAZĂ:
•
şomerilor
•
şomerilor tineri
•
şomerilor de lungă durată
•
persoanelor inactive
•
persoanelor în căutarea unui loc de muncă
din judeţele Tulcea, Brăila şi Galaţi, în meseriile bucătar,
ospătar / chelner, cofetar/patiser, vânzător comercial
CURSURI DE CALIFICARE CE SE VOR ORGANIZA ÎN CADRUL PROIECTULUI:
•
bucătar
•
ospătar / chelner
•
cofetar/patiser
•
vânzător comercial
Proiectul se înscrie în contextul politicii Uniunii Europene în domeniul ocupării, care îşi
propune să contribuie la atingerea obiectivelor privind dezvoltarea durabilă a economiei,
un grad înalt de ocupare şi de protecţie socială, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei,
un grad înalt al competitivităţii economice, creşterea calităţii vieţii, precum şi coeziunea
economică şi socială.
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
•
Pachete / suporturi de curs / materiale de studiu
STRUCTURA CURSURILOR
-Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică şi legislaţia muncii
-Tehnologia culinară
-Comunicare, informatică şi gestiune economică
-Comunicare in limba modernă
-Stagiu de practică
-Software-ul de gestiune a competenţelor – utilizarea, potenţialul şi rolul acestuia în
cadrul cursului de formare
-Bilanţul competenţelor iniţiale
-Activitate de monitorizare intermediară a stagiului de practică
-Bilanţul competenţelor finale
-Căutarea activă a unui loc de muncă
-Evaluarea finală şi închiderea cursului

Beneficii pentru potenţialii angajatori
•
Forţă de muncă mai bine pregătită în calificările relevante pentru sectoarele
turism şi comerţ
•
Îmbunătăţirea standardelor de calitate
•
Sistem inovativ de evaluare a performanţelor profesionale
•
Bază solidă pentru instruire şi perfecţionarea profesională a angajaţilor
•
O mai bună motivaţie a personalului

Beneficii pentru şomeri/viitori angajaţi
•
Cunoaşterea standardelor pe care trebuie să le atingă pentru a deveni
competenţi
•
Posibilitatea de a învăţa cum sa-şi îndeplinească mai bine sarcinile de muncă
•
Perspective de dezvoltare a carierei

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI
„Fii activ pe piaţa muncii în sectoarele turism şi comerţ în
judeţele Tulcea, Brăila şi Galaţi!”
ID POSDRU /45/5.1/G/32941

Miercuri, 30 septembrie 2009, ora 10.00, la sediul AJOFM Galaţi a avut loc conferinţa de
lansare a proiectului, la care au participat peste 50 de persoane, astfel:
Din partea SC EURODEZVOLTARE SRL:
domnul PAOLO Tosi, reprezentant legal al SC EURODEZVOLTARE SRL;
doamna GABRIELA LUMINIŢA Ene, manager de proiect;
domnul ALEXANDRU CRISTIAN Duşa, asistent manager proiect;
domnişoara GEORGIANA Popa, secretar administrativ.
Din partea partenerilor în proiect:
domnul IOAN Chiriacescu, Preşedinte CCIA Brăila;
doamna GEORGETA Spânu, Şef Departament Relaţii Economice CCIA Brăila.
Alţi participanţi la conferinţă:
şomeri;
elevi în ani terminali la licee de profil economic;
studenţi ai Universităţii Danubius Galaţi;
reprezentanţi ai diverselor instituţii ale statului;
reprezentanţi mass-media.
În cadrul conferinţei au luat cuvântul:
domnul Paolo Tosi, reprezentant legal al SC EURODEZVOLTARE
SRL;
doamna Carmen Tofan, Director Coordonator AJOFM Galaţi;
domnul Ioan Chiriacescu, Preşedinte CCIA Brăila;
doamna Gabriela Luminiţa Ene, manager de proiect.
S-au adresat întrebări din partea celor prezenţi în sală, legate de:
valoarea proiectului, regiunile de implementare şi desfăşurare a activităţilor, beneficiile
participanţilor la proiect,şansele de plasare a şomerilor participanţi la proiect, în posturi la
diverşi agenţi economici etc

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA, prin direcţiile, serviciile şi departamentele sale, asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei României, precum şi punerea
în aplicare a legilor şi decretelor.
Alte activităţi:
• Sprijină colaborarea între Autoritatea Locală şi organizaţiile non-guvernamentale creând parteneriate în vederea promovării de programe
concrete de dezvoltare comunitară locală;
•
Coordonează elaborarea şi promovarea unor programe la nivel municipal de interes social şi economic, colaborând în acest scop cu diverse organizaţii spre binele
comunităţii;
•
Coordonează credite ce sunt necesare iniţierii proiectelor cu caracter public, verificând, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local;
•
Organizează târguri şi expoziţii, concerte, festivaluri, luând măsuri operative pentru
buna desfăşurare a acestora;
•
Identifică oportunităţi şi elaborează aplicaţii pentru obţinerea de fonduri nerambursabile şi cofinanţări pentru investiţii cu scopul dezvoltării locale şi dezvoltarea capitalului
uman;
•
Asigură managementul proiectelor cu finanţare externă şi respectiv derularea acestora în conformitate cu procedurile finanţatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
•
Promovează acţiuni în scopul conştientizării comunităţii asupra importanţei protecţiei
mediului, supraveghind aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, în acord cu planurile de mediu.
AJOFM TULCEA a fost înfiinţată în anul 1998. Ca instituţie subordonată
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), are
drept obiective principale de activitate:
• aplicarea strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale;
• aplicarea măsurilor de protecţie pentru persoanele neîncadrate în
muncă;
Serviciile oferite de agenţie, în prezent sunt furnizate atât persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi agenţilor economici.
Activităţile pe care le desfăşoară AJOFM Tulcea constau într-o gamă variată de servicii:
•
medierea muncii;
•
informare şi consiliere profesională;
•
instruiri în tehnici de căutare a unui loc de muncă;
•
formare profesională;
•
consultanţă în afaceri;
•
stimularea mobilităţii forţei de muncă;
•
organizarea, în fiecare an, a Bursei Locurilor de Muncă, destinată persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, respectiv grupurilor defavorizate (persoane cu handicap, persoane de etnie rromă, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului) şi
absolvenţilor diferitelor forme de învăţământ

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: CONFCOMMERCIO VERONA este o asociaţie
profesională fără scop patrimonial şi are ca scop reprezentarea,
identificarea, promovarea, susţinerea şi apărarea sistematică şi
unitară a intereselor economice, profesionale, tehnice şi juridice
ale membrilor săi în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor în relaţiile cu autorităţile
publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în plan naţional şi internaţional.
Este o organizaţie de formare profesională acreditată conform standardului de management superior UNI EN ISO 9001, care acţionează în direcţia dezvoltării resurselor umane prin promovarea şi derularea de proiecte de calificare profesională pentru şomeri şi
angajaţi. Enumerăm cele mai relevante cursuri dezvoltate de partenerul 2 până acum:
•
Activarea unui desk e-labor FSE, regiunea Veneto
•
Sprijin pentru asocierea dintre cererea şi oferta de muncă in contextul pieţei muncii
din Veneto
•
Cooperare pentru dezvoltarea sectorului enogastronomic în provincial Cahul

•
17 cursuri FSE de formare profesională în vederea îmbunătăţirii   capacităţilor de
ocupare a forţei de muncă de către şomeri, persoane fără ocupaţie şi persoane inactive
•
23 cursuri FSE de formare profesională în vederea îmbunătăţirii  capacităţilor de ocupare a forţei de muncă de către şomeri, persoane fără ocupaţie şi persoane inactive: ‘”Gastronom şi ajutor de bucătar”, “Operator în agenţia de turism”, “Expert de reţele şi sisteme
informatice”, “Experţi internet şi comerţ electronic, “Operator în gestionarea punctului de
vânzare”.

In cadrul proiectului se vor organiza 4 programe de formare profesională, după
cum urmează: 1 curs pentru meseria de bucătar, 1 curs pentru meseria de ospătarchelner , 1 curs pentru cofetar-patiser şi 1 curs pentru vânzător comercial pentru un
număr de 72 şomeri.
Marţi, 8 decembrie, la sala de conferinţe a hotelului Egreta, ora 10:00 , va avea loc
un seminar de informare asupra proiectului.
În vederea promovării obiectivelor acestui proiect în rândul grupului ţintă, se vor
organiza în decembrie împreună cu partenerii noştri, Primăria Municipiului Tulcea,
AJOFM Tulcea, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila, o altă serie de
seminarii de informare.
Vor fi inserate la capitolul Noutăţi datele, orele si locaţiile exacte, după confirmarea
acestora la sediile partenerilor.
Se aşteaptă participarea şomerilor în căutarea unui loc de muncă în meseriile
bucătar, ospătar, cofetar-patiser şi a potenţialilor angajatori în căutare de personal
calificat.

EURODEZVOLTARE SRL
B-dul Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et.3, apt. 100-102, sector 3, Bucureşti
Tel/fax : +40 21 327 00 04
E-mail : info@eurodezvoltare.ro
MANAGER PROIECT:
				
				

LUMINIŢA GABRIELA ENE
0723 265 554
gabriela.ene@eurodezvoltare.ro

ASISTENT MANAGER:
PROIECT			
				

ALEXANDRU DUŞA
0745 773 313
alexandru.dusa@eurodezvoltare.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA
Str. Păcii, nr. 20
Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe
Str. Gării, nr.26, Tulcea, jud. Tulcea
Telefon/fax: +40 240 519 130
E-mail : primtl@tim.ro
AJOFM TULCEA
Str. Grigore Antipa, nr.10, Tulcea, jud Tulcea
Telefon: +40 240 516 858
Fax: +40 240 512 171
E-mail : tulcea@ajofm.anofm.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
CONFCOMMERCIO VERONA
Via Sommacampagna, 63/h – 37137, Verona – Italia
Telefon: 0039-045-8060811
Fax: 0039-045-8060888
E-mail: info@confcommercioverona.it
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