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Obiectivul proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane a angajatilor prin 

calificare si recalificare, dobandirea de noi competente fiind validata prin certificate de 

calificare recunoscute la nivel national sau european, in functie de meserii, asigurind cresterea 

competitivitatii si facilitarea integrarii sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu 

necesitatile pietei muncii. 

Grupul tinta al proiectului este format din 4000 de persoane (din care 2000 femei) din toate 

regiunile de dezvoltare ale tarii, ce vor avea acces egal la activitatile propuse in cadrul 

proiectului. Tratamentul echitabil aplicat pe parcursul implementarii activitatilor proiectului 

va asigura sprijinul necesar persoanelor din grupul tinta in vederea dobandirii unei calificari 

complete. O pondere a persoanelor din grupul tinta provine din mediul rural, facilitand astfel 

formarea profesionala in alt domeniu decat agricultura, si o posibilitate mai usoara de insertie 

pe piata muncii. Aceste persoane sunt deja angajate in cadrul unitatilor din toate regiunile tarii 

si doresc participarea la cursuri de formare profesionala. Majoritatea angajatilor provin din 

mediul urban dar si din zonele limitrofe ale centrelor urbane, medii neomogene cu posibilitati 

materiale scazute si care nu dispun de sprijin intelectual din partea familiei, avind motivatii 

foarte puternice pentru participarea la cursuri de calificare. Implementarea proiectului finanţat 

prin POS DRU va contribui la promovarea egalităţii şi tratamentului egal dintre femei şi 

bărbaţi, structura cursurilor de calificare fiind aceeasi pentru ambele categorii de gen.  

O masura importanta a proiectului vizeaza, de asemenea, grupurile vulnerabile, precum 

persoanele in varsta si femeile. De aceea, 50% din grupul tinta care participa la cursurile de 

calificare/recalificare este rezervat angajatilor in varsta de peste 45 ani si persoanelor de sex 

feminin.  

Din cele 3991 de persoane care au participat la cursurile de calificare/reclaificare organizate 

in cadrul proiectului, 1948  sunt  persoane in vârstă de peste 45 ani, 2334 sunt femei, iar 709 

provin din mediul rural.  

 

 

Indicatori atinşi: 

 

Indicatori 

Valoare 

prognozată 

Valoare 

realizată  

 

Numărul de participanţi la programe de FPC (calificare 

şi recalificare) 
4000 3991 

din care femei 2000 2334 

Numărul angajaţilor asistaţi prin proiecte de sprijinire a 

accesului la programele de FPC pentru (re)calificare 
4000 3991 

Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi 95 98% 

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali   

Numar filiale judetene ale organizatiei care participa la 

implementarea proiectului                
42 42 

Numar regiuni de dezvoltare din care vor fi selectati 8 8 



participantii din grupul tinta     

Numarul minim de subventii acordate absolventilor de 

cursuri de calificare 
3800 3969 

Indicatori de rezultat adiţionali   

Ponderea participantilor femei la programe de FPC      50 58% 

Ponderea estimata a persoanelor cu varsta peste 45 de 

ani participante la programe de FPC   
50 48% 

 

 

Grup ţintă  

 

Grup ţintă Valoare prognozată Valoare realizată  

 

 Femei  Bărbaţi  Femei Bărbaţi  

4000 de angajati selectati 

din 8 regiuni de dezvoltare 

2000 / 2000 2376/1656 

 

In perioada de implementare a proiectului au fost selectati sa participe la cursuri 4032 de 

persoane (2376 femei si 1656 barbati). Dintre acestea, 3991 persoane au participat efectiv la 

cursurile de calificare/recalificare (2334 femei si 1657 barbati), restul de 41 de persoane 

abandonand programul de formare la care s-au inscris, inainte de inceperea efectiva a 

cursurilor. Din cele 3991 persoane care au urmat cursuri de calificare/recalificare, doar 3969 

persoane au fost examinate si au obtinut certificate de calificare precum si subventii pentru 

facilitarea participarii la cursuri. 

  

 

 


