
SPARC - SPRIJINIREA PARTICIPĂRII LA ACȚIUNI DE 
RECALIFICARE / CALIFICARE A ANGAJAȚILOR DIN 
REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PRIN OFERIREA DE 

SERVICII DE INFORMARE, CONSILIERE, FORMARE 
PROFESIONALĂ ȘI EVALUARE DE COMPETENȚE -

POCU/726/6/12/135447

Proiect cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –

2020. 

Material editat de ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A 
ȘOMERILOR DÂMBOVIȚA

Data publicării: 05 aprilie 2021

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României.

SPARC - SPRIJINIREA 
PARTICIPĂRII LA ACȚIUNI DE 
RECALIFICARE / CALIFICARE 

A ANGAJAȚILOR DIN 
REGIUNEA SUD-MUNTENIA, 
PRIN OFERIREA DE SERVICII 

DE INFORMARE, CONSILIERE, 
FORMARE PROFESIONALĂ ȘI 
EVALUARE DE COMPETENȚE -

POCU/726/6/12/135447

Date de contact:

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A ȘOMERILOR

DÂMBOVIŢA

Târgoviște, strada Prof. Cornel Popa, 

nr. 69A, 130012, județ Dâmbovița

Telefon: 0245.620.702

Fax: 0245.620.702 

E-mail: assd_tgv@yahoo.com

www.assd.ro



Prezentarea generală a proiectului

Proiectul va fi implementat de către Asociația de
Sprijin a Șomerilor Dâmbovița în calitate de
solicitant și de către Asociația “Înapoi la Muncă”,
în calitate de partener.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
creșterea participării la programe de formare
profesională continuă pentru cei 651 de
angajați/PFA/întreprinderi individuale cu vârsta
cuprinsă între 25 și 65 de ani din grupul țintă
recrutat de la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, în
special a celor cu nivel scăzut de calificare, din
mediul rural defavorizat sau cu vârsta peste 40
de ani, în vederea corelării competențelor
acestora cu cerințele pieței muncii, îmbunătățirii
accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții
sub toate formele sale (formal, non-formal și in-
formal) și a sporirii flexibilității/competitivității
forței de muncă.

Grupul țintă al proiectului

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din
angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale),
în special cu nivel scăzut de calificare sau nu,
persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane
din mediul rural defavorizat, din Regiunea Sud-
Muntenia.
În cadrul proiectului va fi acordată o atenție
deosebită angajaților / PFA / întreprinderilor
individuale din categoriile defavorizate,
respectiv:
- Angajați cu nivel scăzut de calificare – 10% din
grup țintă total proiect;
- Angajați din mediul rural – 20% din grup țintă
total proiect;
- Angajați cu vârsta peste 40 de ani – 10% din
grup țintă total proiect.

Principalele activități previzionate:

A1. Recrutarea și consilierea profesională a
grupului țintă în vederea participării la FPC
A2. Organizarea și derularea campaniei de
conștientizare în rândul angajaților privind
importanța participării la FPC
A3. Organizarea și derularea cursurilor de
formare pentru angajați
A4. Organizarea și derularea proceselor de
evaluare și certificare a competențelor
profesionale pentru angajați
A5. Managementul proiectului
A6. Decontarea cheltuielilor indirecte

Principalele rezultate așteptate - continuare

- 10 seturi de materiale pentru procesele de 
evaluare competențe profesionale elaborate, 
corespunzătoare calificărilor: Asfaltator, Bucătar, 
Confecționer asamblor articole din textile, 
Dulgher, tâmplar, parchetar, Electrician 
constructor, Lucrător finisor pentru construcții, 
Lucrător în comerț, Mașinist la mașini pentru 
terasamente, Operator introducere, validare și 
prelucrare date, Patiser (instrumente evaluare, 
planificări);
- 251 recomandări privind participarea la 
procesele de evaluare a competențelor 
profesionale procesate;
- 65 sesiuni de formare TIC derulate pentru 
angajații din GT, cu durata a 20 ore/sesiune;
- 65 sesiuni de formare teme 
secundare/orizontale derulate pentru angajații 
din GT, cu durata de 20 ore/sesiune;
- 251 procese evaluare derulate pentru GT, în 
calificările: Asfaltator, Bucătar, Confecționer 
asamblor articole din textile, Dulgher, tâmplar, 
parchetar, Electrician constructor, Lucrător 
finisor pentru construcții, Lucrător în comerț, 
Mașinist la mașini pentru terasamente, Operator 
introducere, validare și prelucrare date, Patiser;
- 225 angajați din GT certificați (90% din total 
candidați evaluați);
- 225 certificate competențe profesionale 
completate, înregistrate în registrele de evidență
și eliberate;
- 2 bannere exterioare afișate la sediul social al 
solicitantului și al partenerului;
- 2 roll-up-uri afișate în interiorul celor 2 locații 
pentru implementarea proiectului;
- 500 de pliante/200 de afișe multiplicate și 
distribuite pentru asigurarea vizibilității 
proiectului;
- 651 persoane din GT sprijinite informate în 
mod specific cu privire la sprijinul acordat prin 
FSE+ILMT.

Principalele rezultate așteptate

- 651 angajați recrutați, dintre care 10% cu nivel 
scăzut de calificare, 20% din mediul rural și 10% 
cu vârsta peste 40 ani;
- 651 angajați consiliați profesional, în vederea 
stabilirii necesarului de FPC;
- 1 campanie informare și conștientizare derulată
pe o perioadă de 24 luni, pentru angajații 
sprijiniți în cadrul proiectului;
- 7 seturi de materiale pentru programele de 
formare profesională elaborate;
- 400 recomandări participare la cursurile de 
formare profesională centralizate/procesate;
- 20 grupe de curs nivel 2 derulate, respectiv: 2 
grupe Agent curațenie clădiri și mijloace de 
transport, 6 grupe Confecționer asamblor 
articole din textile, 1 grupă Galvanizator, 3 grupe 
Lucrător finisor pentru construcții, 4 grupe 
Lucrător în comerț, 3 grupe Patiser și 1 grupă
Vopsitor industrial;
- minim 361 persoane absolvente (90% dintre 
participanți);
- minim 361 certificate calificare + suplimente 
emise;


