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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Investește în oameni! 

 

    



• Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

• Durata de implementare: 18 luni (2 mai 2014 – 1 noiembrie 2015) 

• Buget total: 7592140.52 lei.  

• Zone de implementare: Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord Est şi Sud 

Zona 1 – Nord Est 
Zona 3  - Sud 
Zona 7 – Centru 
Zona 8 – București Ilfov 
 



Obiectiv general 
Proiectul vizează susținerea și îmbunătățirea accesului și 

participării femeilor pe piața muncii prin: 

 promovarea egalității de șanse și de gen;  

 facilitarea integrării și reintegrării pe piața muncii și 
creșterea oportunităților de angajare; 

 acțiuni pozitive de formare profesională, asistență pentru 
dezvoltarea unei afaceri și multiple acțiuni de promovare, 
informare și conștientizare. 



Obiective specifice (I) 
• Creșterea gradului de ocupare și integrare a 

femeilor pe piața muncii, prin cursuri de calificare și 
recalificare pentru minim 660 femei și cursuri de 
formare profesională pentru TIC pentru 120 de femei 

• Stimularea antreprenoriatului feminin prin 
programe de formare pentru competențe 
antreprenoriale pentru 320 femei și asistență pentru 
inițierea unei afaceri pentru minim 100 de femei 

 

    



Obiective specifice (II) 
• Derularea de activități care urmăresc combaterea 

inegalităților și promovarea incluziunii sociale și 
economice a femeilor 

• Promovarea principiului egalităţii de șanse și de 
gen prin derularea de campanii de promovare, 
informare și de creștere a conștientizării adresate 
autorităților publice centrale și locale, partenerilor 
sociali și a altor persoane/organizații  



Grupul țintă 
 
• 1.100 femei care vor paticipa la programe de formare 

profesională, dintre care minim 935 femei vor obține certificare 
• 100 femei din grupul țintă vor fi asistate pentru inițierea unei 

afaceri, iar minim 20 vor iniția afaceri 
• 1.100 femei pentru programe de formare profesională din care: 

–  440 femei (40% din GT) vor participa la programe de formare 
profesională pentru TIC și competențe antreprenoriale (120 
pentru TIC, 320 pentru competențe antreprenoriale) 

– 660 vor participa la programe de calificare și recalificare 
 



Grupul țintă 
Cele 660 de femei care vor participa la programele de calificare și recalificare vor 

fi împărțite astfel: 
• 4 grupe a câte 20 femei pe grupa (80 femei în total) pentru meseria de croitor 

îmbrăcăminte femei – nivel 2 calificare 
• 6 grupe a câte 20 femei (120 în total) pentru meseria de operator introducere, validare 

și prelucrare date – nivel 2 calificare 
• 4 grupe a câte 20 femei (80 femei în total) pentru meseria de baby sitter – nivel 1 

calificare 
• 4 grupe a câte 20 femei (80 femei în total) pentru meseria de îngrijitoare bătrâni la 

domiciliu – nivel 1 calificare 
• 6 grupe a câte 20 femei (120 femei în total) pentru meseria de frizer-coafor-manichiurist 

–pedichiurist – nivel 2 calificare,  
• 4 grupe a câte 20 femei (80 femei în total) pentru meseria de lucrător în comerț – nivel 1 

calificare 
• 5 grupe a câte 20 femei (100 femei în total) pentru meseria de lucrător în tricotaje-

confecții – nivel 1 calificare 
 



Rezultate/Regiunea Sud: 
 
Minim 275  de femei participante la programele de formare pentru 

TIC, competențe antreprenoriale, calificare și recalificare pentru 
meserii nivel de calificare 1 și 2 examinate;  

Minim 234  de femei certificate (minim 85% din GT); 
Minim 141 femei (85%) dintre femeile participante la programe de 

calificare/recalificare certificate 
 



Persoana de contact Regiunea Sud: 
 

Daniela Manea  
Consultant Regional  

0728031862 
dm@kredo.ro 

 



 
Vă așteptăm! 


