Comunicat de presă
”Cursuri de calificare pentru angajaţii din Regiunile Vest şi Centru”, la final

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin, în parteneriat cu SC BArt
Consulting SRL Oraviţa, SC CNN Business SRL Deva, Asociaţia pentru Tineret Fidelitas
Miercurea-Ciuc, SC Praktik Consulting & Comp. SRL Miercurea-Ciuc şi Asociaţia TIMIX din
Timişoara a implementat proiectul ”Cursuri de calificare pentru angajaţii din Regiunile Vest şi
Centru”, ID 142031. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investeşte în oameni!” şi s-a
derulat în perioada 1 mai 2014 – 31 octombrie 2015. Proiectul a vizat calificarea sau calificarea
superioară a unui număr de 760 de angajaţi ai unor societăţi comerciale, în vederea dobândirii unor
cunoştinţe şi competenţe care să-i ajute să se adapteze mai uşor la cerinţele domeniului în care-şi
desfăşoară activitatea şi la menţinerea pe piaţa muncii şi în viitor. Au fost organizate 33 de serii de
cursuri de calificare, 17 grupe de nivelul I şi 16 de nivelul II, la care au participat un număr de 809
angajaţi, 772 de persoane au fost cerificate, dintre care 518 femei.
Cel mai important curs, care a cuprins un număr de 250 de angajaţi, a fost cel de Operator
introducere, prelucrare şi validare date (curs de nivel II), derulat de către Camera de Comerţ şi
Industrie Caraş-Severin în Timişoara, Sibiu şi Reşiţa, a fost absolvit de 247 de persoane. Au fot de
asemenea organizate cursuri de calificare de către parteneri în judeţele Caraş-Severin, Hunedoara şi
Harghita, între care Cusător piese din înlocuitori, Confecţioner asamblor articole textile, Instalator în
construcţii, Tâmplar universal, Lucrător în comerţ, Administrator pensiune turistică, Ospătar, Brutar.
In acest fel, proiectul şi-a atins obiectivul, acela de creştere a nivelului de calificare şi a
competitivităţii profesionale pentru 760 de persoane angajate pe piaţa muncii în regiunile Vest şi
Centru, printr-o abordare a învăţării pe tot parcursul vieţii şi prin dezvoltarea şi furnizarea unor
programe inovative, complexe şi flexibile de formare profesională în domenii economice aflate în
dezvoltare, dar care înregistrează un deficit de persoane calificate.
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