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DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN FORMARE
LA STANDARDE EUROPENE
Proiectul „Dezvoltare durabilă prin formare la standarde europene”, implementat de Institutul pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov şi
Primăria Comunei Baloteşti, are ca obiectiv general integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural
ce au reşedinţa pe raza teritorială a comunelor din Regiunile Sud-Est, Bucureşti – Ilfov şi Sud - Muntenia prin
furnizarea unui program integrat de informare, consiliere profesională sau mediere şi formare profesională,
destinat persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă şi şomerilor, având ca ﬁnalitate facilitarea inserţiei
acestora pe piaţa muncii, prin dobândirea informaţiilor, competenţelor şi abilităţilor necesare angajării în
domeniile non-agricole speciﬁce pieţei locale a forţei de muncă.

Prin acest proiect echipa noastra îşi propune:
1. Asigurarea procesului de informare pentru 600 persoane, dintre care 430 persoane ocupate în
agricultura de subzistenţa si 170 şomeri, cu privire la oportunităţile de ocupare în domeniile nonagricole existente pe piaţa regională a forţei de muncă.
2. Creşterea oportunităţilor de ocupare prin furnizarea de servicii de consiliere profesională sau mediere
pentru 600 persoane.
3. Facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii prin furnizarea de programe de formare profesională
pentru 500 persoane selecţionate din cele 600 persoane informate.
4. Consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în
mediul rural.

Public ţintă:
- Persoane ocupate din agricultura de subzistenţă
- Şomeri

Cursuri gratuite:
 Barman şi Comunicare în Limba Engleză
*durata 1 săptămână
 Operator introducere, validare şi prelucrare date şi Comunicare
*durata 1 săptămână
 Inﬁrmieră şi Comunicare în Limba Engleză
*durata 1 săptămână
 Lucrător instalator pentru construcţii şi Dezvoltare Personală
*durata 3 luni
 Zidar, pietrar, tencuitor
*durata 5 luni
 Asistent maternal şi Comunicare în Limba Engleză
*durata 1 săptămână
 Competenţe antreprenoriale
*durata 2 zile
Cursurile de formare profesională se ﬁnalizează cu un examen de absolvire ce va consta în două probe: cea
teoretică (scrisă) şi cea practică. După examenele de absolvire participanţii vor primi Certiﬁcate de Absolvire
sau Caliﬁcare (dupa caz) însoţite de Suplimente Descriptive cu competenţele profesionale dobândite
(recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul
Educaţiei Naţionale).

Actele necesare
pentru înscrierea
la cursurile de formare profesională gratuite:
a) Copie carte de identitate
b) Copie certiﬁcat de naştere
c) Copie certiﬁcat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)
d) Copie după ultima diplomă/adeverinţă de studii (minim studii generale – 8 clase)

BARMAN
1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
2. Efectuarea muncii în echipă
3. Aplicarea NPM şi PSI
4. Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
5. Organizarea locului de muncă în vederea începerii
activităţii
6. Curăţarea şi depozitarea obiectelor de inventar
7. Gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare
8. Încasarea contravalorii serviciilor oferite
9. Pregătirea băuturilor de bar
10.Pregătirea tonomatelor de servire
11.Preluarea comenzilor clienţilor
12.Servirea clienţilor la bar

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ŞI
PRELUCRARE DATE
1. Comunicare în limba oﬁcială
2. Comunicare în limbi străine
3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
4. Competenţe informatice
5. Competenţa de a învăţa
6. Competenţe sociale şi civice
7. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă
8. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
9. Aplicarea procedurilor de calitate
10.Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a
datelor/documentelor
11.Organizarea activităţii proprii
12.Utilizarea echipamentelor periferice
13.Asigurarea securităţii datelor/documentelor
14.Introducerea datelor
15.Prelucrarea datelor
16.Transpunerea datelor pe suport

COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA
1. Capacitatea de a utiliza şi dezvolta competenţe lingvistice
în limba engleză
2. Capacitatea de exprimare orală
3. Capacitatea de exprimare în scris
4. Capacitatea de înţelegere a unui text scris în limba
engleză
5. Capacitatea de înţelegere a unui mesaj oral în limba
engleză

COMUNICARE
1. Identiﬁcarea elementelor esențiale ale unei comunicări
efective
2. Identiﬁcarea factorilor care inﬂuențează comunicarea,
diferitele canale pe care ne parvin informațiile
3. Comunicarea managerială și oranizațională în scopul unei
relaționări eﬁciente
4. Dezvoltarea și utilizarea eﬁcientă a nivelurilor și liniilor
de comunicare
5. Inlăturarea factorilor perturbatori și a barierelor care
afectează calitatea comunicării

INFIRMIERĂ
1. Planiﬁcarea propriei activităţi
2. Perfecţionarea continuă
3. Lucrul în echipa multidisciplinară
4. Comunicarea interactivă
5. Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
6. Supravegherea stării de sănătate a persoanei
îngrijite
7. Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite
8. Igienizarea spaţiului în care se aﬂă persoana
îngrijită
9. Transportarea rufăriei
10.Transportul persoanelor îngrijite

LUCRĂTOR INSTALATOR PENTRU
CONSTRUCŢII
1. Comunicare şi numeraţie
2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
3. Comunicare în limbă modernă
4. Dezvolatrea personală în scopul obţinerii performnţei
5. Igiena şi securitatea muncii
6. Lucrul în echipă
7. organizarea locului de muncă
8. Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
9. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
10.Rezolvarea de probleme
11.Satiﬀacerea cerinţelor clienţilor
12.Noţiuni generale despre construcţii
13.Materiale de construcţii şi instalaţii
14.Planuri de construcţii
15.Prelucrarea materialelor
16.Scheme şi detalii de instalaţii
17.Noţiuni generale de hidraulică şi termotehnică
18.Materiale de instalaţii; îmbinarea şi monatrea instalaţiilor
19.Instalaţii de alimentare cu apă
20.Instalaţii de canalizare
21.Instalaţii de gaze naturale combustibile

ASISTENT MATERNAL
1. Planiﬁcarea propriei activităţi
2. Dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor
3. Lucrul în echipă
4. Formarea deprinderilor de viaţă
5. Supravegeherea stării de sănătate a beneﬁciarului
6. Urmărirea respectării drepturilor beneﬁciarului
7. Integrarea copilului în familia asistentului maternal
8. Integrarea copilului în viaţa socială
9. Asistarea copilului în procesul educaţional
10.Comunicarea cu copilul
11.Gestionarea actelor şi documentelor copilului
12.Asigurarea integrităţii copilului
13.Asigurarea unei relaţii armonioase cu familia naturală sau
de adopţie

DEZVOLTARE PERSONALĂ
1. Comunicare interpersonală
2. Leadership
3. Lucru în echipă
4. Dezvolatrea personală şi perfecţionarea profesională
5. Educaţia civică
6. Relaţionarea socială
ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR
1.Comunicarea la locul de muncă
2.Lucrul în echipă
3.Efectuarea unor calcule matematice simple
4.Dezvoltarea profesională proprie
5.Planiﬁcarea activităţii zilnice
6.Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă de
protecţie a mediului şi de PSI
7.Organizarea locului de muncă
8.Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru
9.Asigurarea calităţii lucrărilor executate
10.Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
11.Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
12.Executarea zidăriilor simple
13.Executarea zidăriilor din piatră naturală
14.Executarea zidăriilor de complexitate medie
15.Executarea zidăriilor de mare complexitate
16.Executarea tencuielilor simple
17.Executarea tencuielilor decorative
18.Executarea tencuielilor de mare complexitate
19.Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de
locuit
COMPETENŢE ANTREPRENORIALE
1. Comunicare interpersonală
2. Lucru în echipă
3. Dezvoltarea personală şi perfecţionarea profesională
4. Iniţiativă
5. Creativitate
6. Inovaţie
7. Asumarea riscurilor
8. Antreprenoriat
9. Noţiuni de management
10.Noţiuni de marketing

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
împreună cu
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov şi Primăria Comunei Baloteşti
– o echipă pentru resursele umane –
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Solicitant al acestui proiect, este o instituţie de prestigiu şi
recunoscută ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor,
resurselor umane şi dezvoltării regionale.
Implicarea Institutului în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este conﬁrmată de specialiştii
acestor organizaţii formaţi de Institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de
rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate.
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înﬁintat ca persoană juridică anul2000 şi are ca scop
dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea
continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.
Cursurile de formare profesională a adulţilor organizate de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
(IDRU) sunt cu autorizare CNFPA iar Certiﬁcatele de Caliﬁcare sau Absolvire sunt eliberate de Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Programele de formare profesională pentru adulţi
au fost organizate în funcţie de cerinţele concrete ale angajatorilor iar în colaborare cu agenţii pentru ocuparea forţei de
muncă s-au organizat cursuri de formare profesională pentru şomeri.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov – Partener 1 în cadrul proiectului, este o autoritate a
administraţiei publice locale, care prin strategia sa îşi propune să susţină dezvoltarea durabilă a comunităţii
administrate şi să susţină activităţile generatoare de valoare adaugată în mediul rural. Printre principalele direcţii de
asigurare a unei dezvoltări durabile, cuprinse în strategia partenerului se numară: îmbunătăţirea calităţii vieţii în
mediul rural; sporirea standardului de viaţă al locuitorilor; crearea de noi locuri de muncă pentru populaţia din mediul
rural; promovarea activităţilor antreprenoriale în mediul rural şi atragerea de noi investitori. Partenerul a acceptat
iniţiativa intrării în parteneriatul aferent prezentului proiect, considerând că programul integrat de formare – mediere
- formare constituie o opţiune strategic viabilă pentru atingerea ﬁecăruia dintre aceste obiective strategice.
Partenerul a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane rezidente,
în scopul asigurării unui nivel optim de pregătire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare
profesională şi la piaţa muncii. Partenerul s-a implicat activ până în momentul de faţă în dezvoltarea durabilă a
mediului economic şi social şi în promovarea valorilor parteneriatului între mediul public şi mediul privat.
Primaria Comunei Baloteşti – Partener 2 în cadrul proiectului, vizează majoritar implicarea în realizarea
campaniilor de conştientizare şi de atragere a grupului ţintă în vederea participării la cursurile de formare, asigurarea
activităţilor de monitorizare, implementare, informare şi publicitate obligatorie a proiectului alături de Solicitant şi
Partener 1. Primăria Comunei Baloteşti se va implica activ, ca şi până în prezent, la buna starea resursei umane din
mediul rural.

Inscrierea persoanelor interesate in program se face la:

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Municipiul Constanţa,
Str. I.G. Duca, Nr. 46,
Jud. Constanţa
Tel/Fax 0241616310; 0341425307
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Mun. Bucureşti,
Str. Doamnei Nr. 17-19, Clădirea Romanoexport, cam 304,
Sector 3
Tel/Fax 0213155543; 0213155553
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov
Mun. Bucureşti,
Str. Ruginoasa, nr. 4,
Sector 4
Telefon: 0213323708; 0213302014
Primăria Com. Baloteşti
Com. Baloteşti,
Calea Bucureşti Nr. 89,
Jud. Ilfov
Tel 0213511093; 0213511092
e-mail: oﬃce@info-formare.ro
www.info-formare.ro
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