Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”

COMUNICAT DE PRESĂ
privind proiectul
“Calificare, Recalificare, Educație o Șansă pentru Angajați - CRESA”
POSDRU/164/3.2/S/139105

Avem deosebita plăcere de a anunța startul celui de al patrulea curs de formare profesională de
calificare în cadrul proiectului “Calificare, Recalificare, Educație o Șansă pentru Angajați - CRESA” contract
POSDRU/164/3.2/S/139105, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: (2) „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii”, Domeniul major de intervenţie: (2.3) „Acces şi participare la formare profesională continuă” .
Beneficiarul proiectului este Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea Ciuc, proiectul fiind
implementat în partneriat cu S.C. Praktic Consulting&Comp S.R.L. (Miercurea Ciuc) , Asociația AGORA
(Craiova) , Asociația MUTF (Odorheiu Secuiesc), Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare
Profesională CREFOP (București), S.C. INFOCENTER S.R.L. (Satu Mare).
Cursurile debutează în 21 octombrie 2014, derulându-se pe o perioadă de 4,5 luni, având ca obiectiv
principal: Creşterea nivelului de calificare , îmbunătățirea capacității de autoocupare pentru persoanele angajate
în domeniul construcțiilor prin accesul la cursuri de formare profesională continuă, absolvenții obținând calificare
în meseria de :Asfaltator, în vedere menținerii acestora pe piaţa muncii în contextul crizei economice actuale
in regiunile Centru, Sud Vest Oltenia, Nord-Vest și în special în județele Harghita, Mureș, Covasna, Dolj, Olt,
Gorj și Satu Mare .
Beneficiarii acestor CURSURI DE CALIFICARE GRATUITE sunt un număr de 20 de persoane,
participanții fiind muncitori necalificați, angajați în unități din domeniul construcțiilor și drumurilor de pe raza
județului Satu Mare.
La finalul cursurilor absolventele vor obține certificate de calificare în meseria de ASFALTATOR,
certificate autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute atât la nivel național cât și la
nivelul Uniunii Europene.
În plus, proiectul beneficiază de aportul celor doi parteneri externi care vor identifica, colecta și prezenta
exemple de bună practică cu privire la activitățile de consiliere și orientare profesională cât și pentru
programele de formare profesională și stagii de practică cu schimb de experiență, unde se are in vedere
transferul de know-how privind politicile, planurile de măsuri și inițiativele în plan local/ regional al partenerului
transnațional .
Agenții economici interesați în calificarea / recalificarea angajațiilor proprii dar și persoanele interesate
în calificare / recalificare, de pe raza județului Satu Mare, ne pot contacta la sediul de implementare a proiectului
la S.C. INFOCENTER S.R.L. din Satu Mare str.Fragilor nr.1, sau la sediul social din Satu Mare str. Marsilia
nr.49, telefon 0722354071, e-mail cresaproiect@infocentersm.ro.
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