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COMUNICAT DE PRESA 
 
  
EURO JOBS SRL  in parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI 
AGRICULTURA TIMIS  deruleaza un proiect european  dedicat implementarii 
masurilor destinate cresterii participarii la programele de formare profesionala 
continua, în special pentru acei adulti cu un nivel scazut de calificare si persoanele 
cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate. 
 
Furnizare de calificare pentru plus valoare, co-finantat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman,cod 135905, a demarat in 
08.04.2021 si se va finaliza in 07.04.2023. 
 
Proiectul se deruleaza in mai multe judete: 

 Judetul Timis 

 Judetul Arad 

 Judetul Caras-Severin 

 Judetul Hunedoara 
 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea carierei prin imbunatatirea 
competentelor profesionale prin participarea la programele de formare profesionala 
continua a 651 persoane din Regiunea Vest, cu accent pe acei adulti, cu un nivel 
scazut de calificare (90 persoane), adulti din zone rurale defavorizate 
(20 persoane) si persoanele cu varsta de peste 40 ani (90 persoane), inclusiv prin 
recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobandite în contexte non-formale 
si informale, in scopul incadrarii a cel putin 57.6% dintre acestia intr-o functie 
corespunzatoare unei calificari mai avansate, interventie materializata pe perioada a 
24 luni. 
 
REZULTATE asteptate  in urma implementarii proiectului: 

1. Inregistrarea unui numar de 651 beneficiari in Grupul tinta. In componenta GT 
se regasesc 200 persoane (31%) care fac parte din categoriile vulnerabile. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. Furnizarea serviciilor de Informare si Consiliere profesionala unui nr de 651 
pers (din care min 31% persoane cu nivel scazut de calificare, persoane din 
mediul rural, persoane trecute de 40 ani)  

3. Parcurgerea programelor de formare profesionala 480 persoane si a 
procesului de evaluare si validare a competentelor 171 persoane;  

4. Identificarea unui loc de muncă urmare a sprijinului primit– 375 persoane 
(57.6%). 

5. Cel putin 100 persoane beneficiaza de servicii de tutorat.  
6. Persoane participante la programele de formare profesionala – 480 pers.  
7. Persoane certificate urmare a sprijinului acordat – 388 pers.  
8. Persoane care la incetarea calitatii de participant vor urma studii/cursuri de 

formare – 66 pers (peste 10% din GT).  
9. Persoane sprijinite in dezvoltarea de competente digitale online – 330 

persoane  
10. Validarea competentelor - Persoane certificate urmare a sprijinului acordat –                                         

137 pers.  
11. Actiuni inovative venite in sprijinul dezvoltarii si accesibilitatii programelor de 

formare continua in sistem online. 230 beneficiari vor accesa programe de 
formare profesionala online – Competente digitale. Furnizarea materialelor 
informative electronice – webminarii – pentru toate persoanele din grupul 
tinta. 

 
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul ţintă format din angajaţi, la data intrării în 
operaţiunile FSE, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

- au domiciliul/reşedinţa în unul din cele 4 judete(Arad,Timis,Caras-severin sau 
Hunedoara);  

- sunt angajaţi, inclusiv persoană fizică autorizată şi întreprinderi individuale;  
- au împlinit 25 ani;  
- au vârsta sub 65 de ani. 

Nu sunt stabilite limite privind participarea beneficiarilor din fiecare judet. Accesul 
este egal pentru toata lumea, este voluntar si se bazeaza pe principiul primul venit 
primul servit. 
 

Cursuri de formare profesională (inițiere/perfecționare/specializare) 
desfasurate in judetele Arad, Caras- Severin si Hunedoara:  
   
Cursuri Nivel 2 

1. Tamplar manual- Cod COR 7422.1.1 – 3 GRUPE; 
2. Vopsitor industrial- Cod COR 7141.1 – 1 GRUPE; 
3. Sudor electric - Cod COR 7212.1.1 – 3 GRUPE; 
4. Confectioner articole textile-cod N.C 8286.1.2– 2 GRUPE. 

 
Cursuri Nivel 3 

1. Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale- Cod COR 7214.1.7 – 1 GRUPA; 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. Electrician medie de joasa tensiune- Cod COR 7245.2.6 – 2 GRUPE. 
3. Administrator pensiune turistica- cod N.C 5121.2.4-2 GRUPE 

Programe de validare a competentelor desfasurate in judetele Arad, Caras- 
Severin si Hunedoara : 
 
Calificari propuse 

1. Bucatar (5122.2.1)        
2. Zidar rosar-tencuitor (cod 711205)    
3. Masinist la masini pentru terasamente(8332.2.2)   
4. Confectioner articole din textile (8286.1.2)    
5. Ospatar ( chelner) vanzator in unitati de alimentatie (5123.2.1)      

6. Camerista (5142.2.1)  
 

Cursuri de formare profesională (inițiere/perfecționare/specializare) 
desfasurate in judetul Timis:  
 

Cursuri: 
1. Grafician calculator-cod 216612 – 2 GRUPE ; 
2. Manager de proiect - cod 242101 – 2 GRUPE; 
3. Operator la tratarea si epurarea apelor uzate cod COR 818902 – 1 GRUPA; 

 
Cursuri Nivel 2 

1. Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport - cod 5149.1.2 – 1 GRUPA; 
2. Florar-decorator - cod 6112.1.3 – 1 GRUPA.  

  
Cursuri Nivel 3 

1. Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor - cod 7141.2.1 – 1 GRUPA; 
2. Brutar-patiser-preparator produse făinoase - cod 7412.2.2 – 1 GRUPA; 
3. Instalator apa canal- cod 7136.2.5 – 1 GRUPA. 

 

Pentru a beneficia de sprijin persoanele interesate trebuie sa completeze 
documentele de grup tinta si sa isi dea consimtamantul in scris pentru participarea la 
activitatile proiectului.  
 
Pentru toti cei care doresc sa participe la activitatile desfasurate in cadrul proiectului 
’’ Furnizare de calificare pentru plus valoare’’si pentru mai multe detalii puteti 
contacta la: EURO JOBS SRL -Nr.tel:0786.042.816. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


