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CAPITOLUL 1 

DESPRE PROIECT 

 

1.1 PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

Proiectul „Formare profesionala si antreprenoriat – sanse pentru dezvoltarea mediului 

rural“ POSDRU/135/5.2/S/129054 este cofinantat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, “Investeste 

in oameni!”, Axa Prioritara 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de 

Interventie Domeniului major de intervenţie 2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 

zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă". 

 Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii persoanelor ocupate in 

agricultura de subzistenta, persoanelor inactive, a persoanelor in cautarea unui loc de munca 

si a somerilor din mediul rural aferent regiunior Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud Est 

de a fi incluse pe piata muncii, prin dobandirea de abilitati si aptitudini cerute pe piata muncii 

din Romania. 

Obiectivele specifice ale proiectului includ: 

OS1: Cresterea nivelului de constientizare a 630 persoane din mediul rural, persoane ocupate 

in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca, din 

3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei cu privire la oportunitatile de dezvoltare locala 

(facilitarea accesului pe piata muncii si antreprenoriat) oferite de proiect.  

OS 2: Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor din mediul rural, persoane ocupate in 

agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca, din 

cele 3 regiuni din Romania, prin oferirea de servicii de informare si consiliere profesionala si 

mediere pe piata muncii.  

OS 3: Dezvoltarea competentelor profesionale pentru 525 de persoane ocupate in agricultura 

de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui loc de munca, din mediul rural 

aferent celor 3 regiuni, prin furnizarea de programe de formare profesionala.  

OS 4: Stimularea dezvoltarii rurale sustenabile, prin furnizarea de asistenta in dezvoltarea 

initiativelor antreprenoriale non-agricole catre 180 persoane din mediul rural precum 



 

persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si persoane in cautarea unui 

loc de munca.  

 

1.2 Grupul tinta al proiectului 

Grupul tinta al proiectului este format din 750 de persoane (inactive, in cautarea unui 

loc de munca, ocupate in agricultura de subzistenta), care, dupa finalizarea proiectului vor 

detine cunostintele si abilitatile necesare pentru a face fata, pe termen lung, disparitatilor 

socio-economice dintre mediul urban si rural.  

 

1.3 Seriviciile oferite in cadrul centrelor de asistenta rurala  

In cadrul proiectului au fost infiintate, dezvoltate si pune in functiune 3 centre de 

asistenta rulara in cele 3 regiuni de dezvoltare vizate de proiect, unde se implementeaza o 

parte din activitatile proiectului. Prin intermediul celor 3 centre de asistenta rurala, grupul 

tinta a fost recrutat si vor beneficia de un cadru integrat de dezvoltare a potentialului de 

ocupare – servicii de informare si consiliere profesionala, cursuri de initiere si calificare, 

servicii de mediere si insertia pe piata muncii. 

 

CAPITOLUL 2 

 

2.1 Necesitatea cursurilor  

  Ideea acestor cursuri pleaca de la necesitatea unei priviri de ansamblu asupra 

problemelor referitoare la efectele negative ale scaderii demografice continue, ale 

restructurarii economice si necesitatea adaptarii la cerintele pietii muncii, politica de ocupare 

a fortei de munca a Romaniei, combaterea somajului si a inactivitatii prin masuri de ocupare 

cu caracter activ, preventiv, inovativ si flexibil, in Romania, respectiv nevoilor de informare 

si consiliere profesionala, asistenta in planificarea carierei si cautarea unui loc de munca, 

programe de formare profesionala, destinate grupurilor de persoane cu o situatie dificila pe 

piata muncii, precum persoanele inactive, in cautarea unui loc de munca sau ocupate in 

agricultura de subzistenta. 

 

 



 

2.2 Prezentare cursuri 

Federatia Agrostar, în calitate de Beneficiar, impreuna cu cei doi parteneri ai sai, organizează 

în cadrul proiectul: „Formare profesionala si antreprenoriat – sanse pentru dezvoltarea 

mediului rural“ - POSDRU/135/5.2/S/129054 următoarele cursuri: 

 

FRIZER - calificare nivel I  360 h - cod N.C.-5141.1.3 

Tip de certificat obţinut în urma absolvirii cursului: 

* Calificare - DIPLOMA este acreditatǎ de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, fiind tiparitǎ de Imprimeria Naţionalǎ BNR, valabilǎ atât în ţarǎ cât şi în statele 

membre UE  

Compeţente dobândite în timpul cursului:  

➢�Intocmirea bonurilor de material  

➢�Intocmirea bonurilor de plată  

➢�Aprovizionarea cu material  

➢�Aplicarea NPM şi PCI  

➢�Pregătirea profesională  

➢�Igenizarea locului de muncă  

➢�Sterilizarea şi dezinfectarea instrumentarului  

➢�Executarea bărbieritului  

➢�Executarea îngrijirilor faciale şi capilare  

➢�Executarea tunsorii pentru bărbaţi  

➢�Spălarea părului  

➢��Programarea clientele  

➢�Promovarea serviciilor unităţii  

➢��Realizarea cadrului ambiental  

➢��Oferirea de servicii clientelei  

Descrierea ocupatiei: 

Frizerul se ocupa cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea tunsorii 

pentru barbati, executarea barbieritului, executarea ingrijirilor faciale si capilare, spalarea 

parului, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor si instrumentelor, igienizarea 

locului de munca, incasarea contravalorii serviciilor prestate. 



 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

- Absolvent de învǎţǎmânt obligatoriu  

 

MANICHIURIST – PEDICHIURIST - calificare nivel I 360 h - cod N.C. -5141.1.2 

Tip de certificat obţinut în urma absolvirii cursului: 

* Calificare - DIPLOMA este acreditatǎ de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, fiind tiparitǎ de Imprimeria Naţionalǎ BNR, valabilǎ atât în ţarǎ cât şi în statele 

membre UE  

Compeţente dobândite în timpul cursului:  

➢ întocmirea bonurilor de materiale; 

➢ întocmirea bonurilor de plată; 

➢ aplicarea npm şi pci; 

➢ pregătirea profesională; 

➢ igienizarea locului de muncă; 

➢ sterilizarea şi dezinfectarea instrumentarului; 

➢ utilizarea instrumentelor; 

➢ aprovizionarea cu materiale; 

➢ programarea clientelei; 

➢ executarea masajului pentru mâni şi picioare; 

➢ finisarea manichiurii şi pedichiurii; 

➢ promovarea serviciilor unităţii; 

➢ realizarea cadrului ambiental; 

➢ oferirea de servicii clientelei; 

➢ legislaţia muncii. 

Descrierea ocupatiei: 

Manichiuristul se ocupa in principal cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, 

executarea masajului pentru maini, executarea si finisarea manichiurii, aprovizionarea cu 

materiale, utilizarea materialelor si instrumentelor, igienizarea locului de munca, incasarea 

contravalorii serviciilor prestate. Pedichiuristul se ocupa in principal cu oferirea de servicii 

clientelei, programarea clientelei, executarea masajului pentru picioare, executarea si 



 

finisarea pedichiurii, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor si instrumentelor, 

igienizarea locului de munca, incasarea contravalorii serviciilor prestate. 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

- Absolvent de învǎţǎmânt obligatoriu  

 

TAMPLAR MANUAL - calificare nivel I 360 h 

Tip de certificat obţinut în urma absolvirii cursului: 

* Calificare - DIPLOMA este acreditatǎ de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, fiind tiparitǎ de Imprimeria Naţionalǎ BNR, valabilǎ atât în ţarǎ cât şi în statele 

membre UE  

Compeţente dobândite în timpul cursului:  

➢ Capacitatea de sortare a materialului lemnos si de identificare a uneltelor necesare 

prelucrarii materialului lemnos. 

➢ Insusirea procedeelor de croire a materialului lemnos. 

➢ Capacitatea de asamblare si verificare a calitatii produsului final normele stabilite 

➢ Identificarea si pregatirea elementelor de asamblat. 

➢ Capacitatea de asamblare si verificare a calitatii produsului final. 

➢ Executarea operatiunii de sculptura 

➢ Aplicarea procedurilor de calitate 

Descrierea ocupatiei: 

Principalele activitãti tehnice ale ocupatiei de muncitor peisagistt cuprind, in primul rând, 

însușirea noţiunilor pentru a interpreta desenul tehnic, croirea materialului materialul lemnos, 

asamblarea elementele şi subansamblele precum şi să asamblarea elementele masive. De 

asemenea trebuie să ştie să finiseze ansamblele şi subansamblele precum şi să pregătească 

materialul lemnos în vederea executării sculpturilor. Pentru realizarea sarcinilor de lucru sunt 

necesare si competente generale cum sunt: comunicarea la locul de muncã, aplicarea n.p.s.i., 

desfãsurarea activitãtii înechipã, organizarea locului de muncã, planificarea activitãtii proprii.  

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

- Absolvent de învǎţǎmânt obligatoriu 

 

MODELATOR CERAMICA - calificare nivel I 360 h - cod N.C.- 7321.1.1 



 

Tip de certificat obţinut în urma absolvirii cursului: 

* Calificare - DIPLOMA este acreditatǎ de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, fiind tiparitǎ de Imprimeria Naţionalǎ BNR, valabilǎ atât în ţarǎ cât şi în statele 

membre UE  

Compeţente dobândite în timpul cursului:  

➢ Asigurarea necesarului de materii prime şi materiale specifice 

➢ Pregătirea maselor ceramice pentru modelare 

➢ Modelarea obiectului ceramic 

➢ Decorarea obiectului ceramic 

➢ Aplicarea tratamentului termic 

➢ Valorificarea produselor 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

Absolvent de învǎţǎmânt obligatoriu 

 

COMPETENTE INFORMATICE - Initiere 60 h 

Tip de certificat obţinut în urma absolvirii cursului: 

* Certificat de absolvire - DIPLOMA este acreditatǎ de Ministerul Muncii şi de Ministerul 

Educaţiei Naţionale, fiind tiparitǎ de Imprimeria Naţionalǎ BNR, valabilǎ atât în ţarǎ cât şi în 

statele membre UE  

Compeţente dobândite în timpul cursului: 

➢ utilizarea functiilor de baza ale sistemului de operare windows 

➢ formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui process de texte 

➢ formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unei aplicatii de calcul tabular, 

formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare a ueni aplicatii de prezentari 

➢ formarea si dezvoltarea deprinderilor de utilizare  a mijloacelor modern de comunicare 

(internet si posta electronica) 

➢ notiuni despre alcatuirea si utilizarea unei baze de date simple 

➢ notiuni despre securitatea datelor 

Descrierea ocupatiei: 



 

Programul de formare profesională are rolul de a ajuta la dezvoltarea de abilităţilor, 

transmiterea de cunoştinte şi îmbunătăţirea competenţelor cursanţilor, în vederea utilizării 

aplicaţiilor IT la locul de muncă. 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

Absolvent de învǎţǎmânt obligatoriu 

 

COMPETENTE ANTREPRENORIALE - Initiere 60 h 

Tip de certificat obţinut în urma absolvirii cursului: 

* Initiere - DIPLOMA este acreditatǎ de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, fiind tiparitǎ de Imprimeria Naţionalǎ BNR, valabilǎ atât în ţarǎ cât şi în statele 

membre UE  

Compeţente dobândite în timpul cursului 

➢ Întocmirea planului de afacere 

➢ Analiza mediului în care vă veți desfășura afacerea 

➢ Găsirea celor mai bune surse de finanțare pentru afacerea planificată 

➢ Stabilirea strategiei de marketing, comunicare şi vânzări 

➢ Crearea eficientă a unei echipe performante 

➢ Tehnici de conducere, motivare şi negociere 

Descrierea ocupatiei: 

Programul de formare profesională are rolul de a ajuta la dezvoltarea capacităţii 

participanţilor de a pune ideile în practică, planificare, organizare, conducere, evaluare şi 

comunicare, precum şi capacitatea de a lucra individual sau în echipă. 

Nivelul minim de studii pentru accesul la curs: 

Absolvent de învǎţǎmânt obligatoriu 

 

IMPORTANTA CURSURILOR 

Aceste sesiuni de formare profesionala au rolul de a contribui la dezvoltarea de 

strategii de confruntare cu situatia actuala a beneficiarilor proiectului si, pe de alta parte, 

contribuie activ la reintegrarea sociala a acestora. Astfel se va forma un mediu in care 

oamenii se vor asculta reciproc, isi vor accepta mai usor problemele, se vor informa cu 



 

privire la modalitati prin care pot sa depaseasca momentele grele, cu privire la strategiile de a 

iesi din impas si de a detine controlul asupra a ceea ce se intampla. 

 In plus, ca urmare a participarii la aceste cursuri, se vor dezvolta si consolida 

abilitatile si competentele necesare evitarii excluziunii sociale. Astfel se aduce o plus valoare 

in viata beneficiarilor proiectului prin cresterea increderii in fortele proprii si prin cresterea 

stimei de sine. 

 

PRINCIPALELE TEMATICI ABORDATE 

1. Informare si consiliere profesionala, formare profesionala in domenii adaptate cerintelor 

pietei muncii locale, care sa conduca la cresterea numarului de participanti la formarea 

profesionala; 

2. Cresterea nivelului de informare, motivare prin consiliere profesionala si servicii de 

orientare in cariera, formare profesionala a unui numar de 750 de persoane, persoane 

apartinand grupului tinta din mediul rural din cele 3 regiuni de dezvoltare vizate de proiect 

3. Dezvoltarea de noi competente si abilitati pentru persoanele aflate in grupul tinta prin 

participarea la cursuri de formare profesionala in meseriile vizate de proiect  

4. Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca in zona rurala a celor 3 regiuni de 

dezvoltare prin mediere si plasare pe piata muncii in meseriile proiectului. 

 

MODALITATI DE DESFASURARE A CURSURILOR 

 Derularea programelor se realizează în conformitate cu metodologia formării 

profesionale, cu respectarea prevederilor OG 129/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare.  Programele de formare profesionala de initiere si calificare  se vor desfasura in 

cele trei regiuni de implementare ale proiectului in localitatile Centrelor de Asistenta Rurala 

(Galati, Giurgiu, Slatina) si/sau localitatile de domiciliu a persoanelor inscrise. 

          Se va intocmii un desfasurator pentru fiecare curs in parte, pe luni/saptamani/zile/ore. 

Orele de desfasurare vor fi cuprinse in intervalul 08.00-20.00. Cursurile sunt structurate 

astfel: 

1. Cursuri de initiere competente informatice 20 - ore teorie/ 40 ore practica. Se vor face 

maxim 6 ore pentru partea de teorie si maxim 8 ore pentru partea de practica.  

O grupa va fi formata din 20 persoane. 



 

2. Cursuri de initiere competente antreprenoriale informatice 20 - ore teorie/ 40 ore practica. 

Se vor face maxim 6 ore pentru partea de teorie si maxim 8 ore pentru partea de practica. 

O grupa va fi formata din 20 persoane. 

3. Cursuri de calificare nivel 1 Frizer/ Manichiurist – Pedichiurist/ Tamplar manual -  120- 

ore teorie/ 240 ore practica. Se vor face maxim 6 ore pentru partea de teorie si maxim 8 ore 

pentru partea de practica.  

O grupa va fi formata din 17 persoane. 

4. Cursuri de calificare nivel 1 Modelator Ceramica-  120- ore teorie/ 240 ore practica. Se vor 

face maxim 6 ore pentru partea de teorie si maxim 8 ore pentru partea de practica.   

O grupa va fi formata din 12 persoane. 

 

 Toate cursurile pe care le organizam au un pronuntat caracter practic – educativ, iar 

metodele didactice abordate de formatori duc la o instruire cat mai rapida si completa a 

cunostintelor necesare fiecarei ocupatii. Cursurile sunt autorizate conform legii de Autoritatea 

Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) si recunoscute de Ministerul Muncii si de 

Ministerul Educatiei. La finalizarea cursurilor fiecare participant va obtine certificatul de 

absolvire. 

Participantii la cursurile de formare profesionala din cadrul proiectului vor beneficia 

si de cate o subventie. 
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