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Prezentarea generală a proiectului

Principalele activități previzionate:

Principalele rezultate așteptate - continuare

Proiectul va fi implementat de către Camera de
Comerț, Industrie și Agricultura Dâmbovița în
calitate de solicitant și de către Asociația de
Sprijin a Șomerilor Dâmbovița și Asociația
“Înapoi la Muncă”, în calitate de parteneri.

A1. Organizarea si derularea campaniei de
constientizare in randul angajatorilor
A2. Recrutarea, selectia si inregistrarea grupului
tinta
A3. Organizarea si derularea programelor de
formare pentru angajati
A4. Organizarea si derularea proceselor de
evaluare și certificare a competențelor
profesionale pentru angajati
A5. Sprijinirea in vederea elaborarii si
introducerii unor programe de invatare la locul
de munca a intreprinderilor din sectoarele
economice/domeniile cu specializare inteligenta
aferente SNC/SNCDI
A6. Managementul proiectului

- 220 recomandari de participare la cursurile de
formare profesionala procesate;
- 11 grupe de curs derulate, pe baza centralizarii
recomandarilor de participare la cursurile de
formare;
- 1 platforma e-learning suport pentru activitatile
de formare profesionala construita si data in
folosinta;
- minim 203 persoane absolvente (92% dintre
participanti);
- 110 recomandari privind participarea la
procesele de evaluare si certificare a
competentelor profesionale procesate;
- 110 procese evaluare derulate pentru 110
persoane din GT, in calificarile / ocupatiile in care
Centrul ASIM este autorizat sa furnizeze servicii
de evaluare de catre Autoritatea Nationala
pentru Calificari;
- 1 platforma e-assessment suport pentru
activitatile de evaluare si certificare competente
profesionale construita si data in folosinta;
- 102 angajati din GT certificati (92% din total
candidati evaluati);
- 4 analize individuale la nivel de intreprindere
realizate;
- 4 programe personalizate de invatare la locul
de munca implementate;
- 4 seturi de documente specifice programelor
personalizate de invatare la locul de munca
elaborate si difuzate la nivel de intreprindere,
catre toate departamentele vizate;
- 4 seturi instrumente de monitorizare a
implementarii programelor personalizate de
invatare la locul de munca elaborate;
- 4 programe personalizate de invatare la locul
de munca monitorizate si imbunatatite periodic;
- 22 sesiuni de promovare a temelor secundare
si a temelor orizontale derulate pentru 330
persoane inscrise in GT.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta
imbunatatirea
nivelului
de
competenta
profesionala a unui numar de 330 angajati din 37
intreprinderi care activeaza sau urmeaza sa
activeze in sectoare economice cu potential
competitiv identificate conform SNC si in
domeniile de specializare inteligenta conform
SNCDI localizate in Regiunea Sud-Muntenia, in
scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea
pe tot parcursul vietii, a actualizarii
competentelor si a sporirii flexibilitatii si
competitivitatii acestora pe piata muncii.
Grupul țintă al proiectului
Grup tinta total – 330 de angajati cu contract
individual de munca (cu norma intreaga sau cu
timp partial) ce provin din intreprinderi care-si
desfasoara activitatea principala sau secundara
intr-unul dintre sectoarele economice cu
potential competitiv identificate conform SNC si
in domeniile de specializare inteligenta conform
SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza
sa-si adapteze activitatea principala sau
secundara la cel putin unul dintre aceste
sectoare economice sau unul dintre domeniile
de specializare inteligenta mentionate anterior
din Regiunea Sud-Muntenia.
Dintre acestia, un procent de 12%, respectiv 40
de persoane vor face parte din categoria
angajatilor varstnici, in conformitate cu cerintele
de eligibilitate enuntate in GS CS.

Principalele rezultate așteptate
- 1 baza de date cu intreprinderile care-si
desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele
economice / domeniile identificate conform SNC
si SNCDI intocmita;
- 1 campanie informare si constientizare derulata
pe o perioada de 17 luni, pentru intreprinderi
care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre
sectoarele economice / domeniile identificate
conform SNC si SNCDI;
- 37 recomandari formulate pentru
intreprinderile interesate in participarea
angajatilor la programe de FPC, pentru
includerea in activitatea de recrutare / selectie /
inregistrare grup tinta a angajatilor acestora;
- 330 angajati recrutati din intreprinderile care-si
desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele
economice / domeniile identificate conform SNC
si SNCDI;
- 37 fise individuale de intreprindere completate,
pentru intreprinderile sprijinite in cadrul
proiectului;

