
-

-

Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii "Bogdan Vodă" 

Str. Nicolae Balcescu, nr. 6, Clădirea ROMTELECOM, Cam. 213

telefon / fax : 0230530580

e-mail : aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro

TITLUL PROIECTULUI

“O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

ID 79238

EDITORUL MATERIALUI 

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII ,,BOGDAN VODĂ”

DATA PUBLICARII

Septembrie 2011

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.3. „Acces şi participare la formare profesională 

continuă (FPC)”

Titlul proiectului: „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

Contract: POSDRU/108/2.3/G/79238

O ŞANSĂ PENTRU VIITOR

www.osansapentruviitor.ro

Fii competitiv pe piata muncii !



      Sindicatul Liber şi Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă" Rădăuţi - 

SUCEAVA în calitate de beneficiar şi Blocul Naţional Sindical Filiala Suceava în 

calitate de partener implementează  începând cu  luna iulie 2011 proiectul de 

tip grant finanţat cu suma de 2.030.493,00 lei (fără TVA). 

Ÿ Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din FSE e în 

sumă de 1.930.186,65 lei

Ÿ Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul 

Naţional este în sumă de 59.696,49 lei

Ÿ Contribuţia eligibilă a Beneficiarului este în sumă de 40.609,86 lei

Ÿ TVA nedeductibil estimat în sumă de 83.808,00 lei

Ÿ AMPOSDRU acordă o finanţare nerambursabilă în  sumă maximă de 

1.989.883,14 lei (fără TVA) echivalentă cu 98% din valoarea totală 

eligibilă

Obiectivele proiectului

Obiectivul general:

Creşterea ocupabilităţii persoanelor din regiunea Nord-Est, aflate în 

piaţa muncii în vederea menţinerii acestora ocupate pentru o perioadă cât mai 

îndelungată prin integrarea acestora în cursuri de formare profesională de tip 

calificare.

 Obiectivele specifice:

Ÿ Furnizarea accesului angajaţilor la cursuri de formare profesională de 

tip calificare prin integrarea a 112  angajaţi din regiunea Nord-Est în 

cursuri de tip calificare.

Ÿ Obiectivul vizează calificarea a 112 angajaţi pentru ocupaţia de agent 

comercial  

Avantaje

Ÿ Competenţele dobândite în cadrul cursurilor de formare vor 

contribui la satisfacerea nevoi pe care grupul ţintă o resimte

Ÿ Proiectul, în special prin activitatea de formare contribuie în mod 

direct la asigurarea unei sustenabilităţi pe piaţa muncii a 

persoanelor ce aparţin grupului ţintă



Ÿ Sustenabilitatea pe piaţa forţei de muncă se transpune în 

satisfacerea nevoii grupului ţintă de a avea un loc de muncă şi implicit 

a unui minim în ceea ce priveşte veniturile. 

Ÿ Competenţele dobândite în cadrul cursurilor de formare organizate 

în cadrul prezentului proiect vor contribui într-o manieră directă la 

creşterea nivelului de ocupabilitate al persoanelor ce provin din 

grupul ţintă şi nu în ultimul rând la menţinerea pe piaţa forţei de 

muncă a membrilor grupului ţintă pentru un timp cât mai 

îndelungat;

Ÿ Avantajul principal pe care îl generează proiectul este legat de 

minimizarea riscului de excluziune socială;

Ÿ Dobândirea unor competenţe cu cerere pe piaţa forţei de muncă 

contribuie la conferirea unei stabilităţi pe piaţa forţei de muncă din 

punct de vedere al ocupării pentru membrii grupului ţintă;

Ÿ Angajatorii vor beneficia de o forţă de muncă calificată exclusiv din 

fonduri comunitare, acest lucru contribuind la creşterea nivelului 

calitativ a activităţii prestate şi la creşterea nivelului încasărilor pe 

fondul utilizării unei forţe de muncă calificată.

Ÿ Instituţiile statului vor beneficia de încasări stabilite şi în acelaşi timp 

mai mari la bugetul de stat prin prisma faptului ca membrii grupului 

ţinta deţin un nivel de ocupabilitate ridicat, în acest sens, riscul 

excluziunii sociale este foarte mic.

Activităţile proiectului

1. Autorizare curs de formare profesională

1.1. Realizare dosar de autorizare pentru ocupaţia de agent comercial 

cod cor 3421

1.2.Realizare suport de curs



 2.Organizare curs de formare profesională

 2.1. Recrutare grup ţintă

2.2. Realizare cursuri de formare şi organizare logistică curs

 2.3. Desfăşurare curs de formare

2.4. Evaluarea participanţilor

3. Managementul proiectului

3.1. Setare procedurilor de lucru

3.2. Realizarea managementului proiectului

3.3. Monitorizarea proiectului

4. Achiziţii

Activitatea este una orizontală şi se va desfăşura pe toată perioada de 

implementare a proiectului. Activitatea se implementează în conformitate cu 

prevederile OUG 34/2006 şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU cu privire la 

achiziţiile publice. Orice achiziţie din cadrul proiectului va fi realizată de o comisie 

de achiziţii care se va întocmi şi funcţiona în conformitate cu OUG 34 / 2006 şi va fi 

alcătuită din 3 sau 5 dintre membrii echipei de management a proiectului.

 4.1. Realizarea comisie  de achiziţii

4.2. Realizarea procedurii de achiziţie în interesul proiectului       

5. Diseminarea informaţiilor

5.1.  Crearea strategiei de diseminare

5.2.  Realizarea materialelor  de promovare

5.3. Diseminarea informaţiilor 

Indicatorii proiectului

A.Indicatori de realizare imediată (output)

Ÿ1 dosar de autorizare realizat – pentru ocupaţia de agent comercial.

Ÿ1 suport de curs realizat pentru ocupaţia de agent comercial.

ŸMinim 5 întâlniri cu angajatori din regiunea de implementare a 

proiectului în vederea recrutării de grup ţintă

Ÿ150 de persoane consiliate

Ÿ112 de persoane evaluate în urma participării la cursurile de formare

Ÿ112 de diplome recunoscute pe piaţa muncii

B.  Curs de formare profesională 

ŸFormarea profesională se desfăşoară în cadrul proiectului ,,O ŞANSĂ 

PENTRU VIITOR" implementat de Sindicatul Liber şi Independent 

Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă" Rădăuţi - SUCEAVA

ŸCursul se va desfăşura pe o perioadă de 18 luni timp în care vor fi 

pregatiţi în vederea examinarii şi dobândirii certificatului de calificare în 

meseria de Agent Comercial 112 de salariaţi din ramura telecom în 

principal şi din ramurile în care partenerul are membrii de sindicat.

ŸCursul se va desfăşura pe o perioadă de 18 luni timp în care vor fi 

pregatiţi în vederea examinarii şi dobândirii certificatului de calificare în 

meseria de Agent Comercial 112 de salariaţi din ramura telecom în 

principal şi din ramurile în care partenerul are membrii de sindicat



Ÿ Examinarea finală  constă în test grilă şi susţinerea unui proiect în faţa 

unei comisii CNFPA.

ŸAbsolvenţii cursului vor obţine un certificat de calificare în meseria de 

Agent comercial, certificat recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Egalitatea de şanse în cadrul proiectului

Ÿ50% din persoanele care au realizat cererea de finanţare sunt persoane 

de sex feminin

Ÿ50% din persoanele care vor alcătui echipa de implementare sunt 

persoane de sex feminin

ŸPrioritate în recrutarea grupului ţintă o vor avea femeile şi persoanele 

care provin din grupuri vulnerabile

ŸDe asemenea, în cadrul suportului de curs care va constitui elementul 

central al activităţii de formare se vor face referiri explicte la modul de 

integrare a principiului egalităţii de şanse la locul de muncă şi implicit în 

activitatea de zi cu zi

       

Model de cerficat eliberat CNFPA recunoscut de Ministerul Educatie, Cercatarii si Tineretului
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