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Conferinţa de închidere  
a proiectului 

„Calificarea şi recalificarea angajaţilor, 
cheia pentru evitarea şomajului ”  

POSDRU/108/2.3/G/79823 

Bine aţi venit! 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 

Uniunii Europene sau a Guvernului României 

SIBIU  26.03.2013 
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AXA PRIORITARĂ 2 
“Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIEI 2.3 
 “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)” 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI  
Creşterea competitivităţii capitalului uman ca urmare a îmbunătăţirii capacităţii 
de ocupare şi adaptare a angajaţilor, în special a celor cu un nivel scăzut de 
calificare, prin sprijinirea şi promovarea creşterii nivelului de educaţie şi formare 
profesională a acestora, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere 
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pentru evitarea şomajului ” 

Obiectivul proiectului 
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Parteneriat  

Soft Aplicativ şi 
Servicii SA Sibiu  

Vados SRL Sibiu 
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• peste 30 de ani de experienţă în instruire IT 
• cursuri cu tematică standard sau cerută de beneficiar  
• destinate utilizatorilor sau specialiştilor in TIC 

• furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor din anul 2004 
• centru de testare acreditat ECDL  

POSDRU/108/2.3/G/79823 „Calificarea şi recalificarea angajaţilor, cheia 
pentru evitarea şomajului ” 

Soft Aplicativ şi Servicii  SA 
SIBIU 
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• bogată experienţă în formarea profesională a adulţilor 
• prima societate acreditată  pentru formare profesională în domeniul 
ordinii şi intervenţiei 
• cursuri pentru ocupaţia de Agent de securitate, în concordanţă cu Legea 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor 
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VADOS  SRL SIBIU 
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• Durata proiectului: 15 luni   
         (01.01.2012 - 31.03.2013)   

• Valoare totală:   1.895.980 lei  
     (451.424 €) 

• Valoarea finanţării  
       nerambursabile: 1.800.980 lei  
       (428.805 €)  

Durata şi valoarea proiectului 
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  Regiunea:  Centru  
    Judeţele:  Sibiu , Alba 
    Localităţi: Sibiu, Mediaş, 
                    Alba-Iulia 
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Locaţia proiectului 
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   8 sesiuni de curs 
       120 participanţi la cursuri 
       114 certificate de calificare 
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Rezultate estimate 
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Parteneriat  

• Curs de calificare pentru ocupaţia de “Operator 
introducere, validare si prelucrare date” 
• nivel 2 de calificare 
• 720 ore de instruire 

Soft 
Aplicativ şi 
Servicii S.A 

Sibiu  

• Curs de calificare pentru ocupaţia de ”Agent de 
securitate” 
• nivel 1 de calificare 
• 360 ore de instruire 

Vados SRL 
Sibiu 
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Cursurile de calificare pentru ocupaţia de  
Operator introducere, validare si prelucrare date 

• 2 judeţe: Sibiu, Alba  
• 4 sesiuni de formare în Sibiu, Mediaş, Alba Iulia 
• 69 participanţi înscrişi, din care 31 femei 
• 67 participanţi au finalizat instruirea, din care 31 femei 
• 66 persoane certificate, din care 31 femei 
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Cursurile de calificare pentru ocupaţia de 
 Agent de securitate 

• 4 sesiuni de formare în Sibiu 
• 69 participanţi, din care 3 femei 
• 63 participanţi au finalizat instruirea, din care 

3 femei 
• 63 persoane certificate, din care 3 femei 
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Sesiuni de cursuri realizate 
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Inceput Sfarsit Nr. Inscrisi Abandon Nr. Finalizati Nr. Cerificati
Seria 1 Sibiu 01.03.2012 28.08.2012 19 1 18 17
Seria 2 Alba 01.03.2012 31.08.2012 18 1 17 17
Seria 1 Vados 01.03.2012 31.05.2012 18 1 17 17
Seria 2 Vados 01.06.2012 31.08.2012 16 3 13 13
Seria 3 Medias 03.09.2012 27.02.2013 15 0 15 15
Seria 4 Alba 05.09.2012 28.02.2013 17 0 17 17
Seria 3 Vados 03.09.2012 30.11.2012 19 1 18 18
Seria 4 Vados 03.12.2012 28.02.2013 16 1 15 15

Total operatori 69 2 67 66
Total agenti paza 69 6 63 63
Total 138 8 130 129
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Grup ţintă Estimat Realizat Procent  
realizare 

Angajaţi 120 138 115% 

din care femei 30 34 24,64% 

Operator introducere, validare si 
prelucrare date 60 69 115% 

                   din care femei 31 44,93% 

Agent de securitate 60 69 115% 

                   din care femei 3 4,35% 

  Grupul ţintă 
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Cheltuieli generale de 
administraţie  

FEDR 

Alte tipuri de  costuri  

Participanţi  

Resurse umane  

Categorii de cheltuieli eligibile 
Buget aprobat Cheltuieli efectuate (estimare) 

Valoare Valoare % realizare 

Resurse umane 1.084.580,00 1.084.428,91 99,99% 

Participanţi 264.000,00 264.000,00 100,00% 

Alte tipuri de  costuri 174.600,00 173.420,14 99,32% 

FEDR 162.800,00 160.820,00 98,78% 

Subtotal costuri directe 1.685.980,00 1.682.669,05 99,80% 

Cheltuieli generale de administraţie 210.000,00 209.356,96 99,69% 

TOTAL COSTURI  PROIECT 1.895.980,00 1.892.026,01 99,79% 
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Indicatori Valoare  
prognozată 

Valoare  
realizată 

Procent  
realizare 

Numărul participanţilor la programe de FPC 
(calificare şi recalificare) 

120 138 115% 

Numărul participanţilor la programe de FPC 
(calificare şi recalificare) din care femei 

30 34 113,33% 

Ponderea participanţilor la programe de FPC 
certificaţi (%) 

95% 93% 97,89% 

Număr de participanţi la instruire certificaţi 114 129 113,16% 

Numărul  suporturilor de curs tipărite şi distribuite 120 138 115% 

Numărul persoanelor cu nivel scăzut de calificare 45 121 268% 
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Egalitate de şanse 
• obiectiv fundamental al politicilor Uniunii Europene 
• Înscrierea la cursuri - principiul ”primul venit, primul servit” indiferent 

de etnie, sex, condiţie socială sau economică 
– egalitate de şanse şi tratament în ceea ce priveşte accesul la programele de instruire 
– înlătură orice formă de discriminare, deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, 

indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare 
HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată precum şi orice alt criteriu care are ca 
scop sau efect îngrădirea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege 

• Sesiuni de instruire şi conştientizare în domeniul Egalitate de şanse 
– problematica legată de discriminare pe criterii de sex, religie, vârstă, etnie, opţiuni 

politice şi altele   
– necesitatea introducerii şi respectării principiului egalităţii de şanse 
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Dezvoltare durabilă 
• ridicarea nivelului de educaţie a populaţiei - componentă de bază a dimensiunii 

sociale a dezvoltării durabile 
• promovarea flexicurităţii - valorificarea interacţiunii pozitive dintre flexibilitate şi 

securitate 
– oferă posibilitatea ocupării unui loc de muncă mai bun prin calificare  
– asigură baza pentru adaptare la un mediu economic aflat în schimbare rapidă 

• dobândirea de competenţe în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor 
– efect de durată în ridicarea calităţii vieţii prin utilizarea efectivă a serviciilor bazate pe TIC,  
– oferă oportunităţi de conectare a tuturor tipurilor de cunoaştere, în contextul globalizării şi 

dezvoltării rapide a tehnologiilor 
– dezvoltă potenţialul uman prin crearea abilităţilor de învățare pe tot parcursul vieţii 

• Sesiuni de instruire şi conştientizare în domeniul Mediu şi dezvoltare durabilă 
– conştientizarea problemelor de mediu  
– integrarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: obiective economice, sociale şi de 

mediu 
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Inovare şi TIC 
– informaţia -  una dintre cele mai importante resurse a economiilor 

avansate  
– Internetul - emblema globalizării 
– calculatorul - instrument indispensabil oricărui cetăţean al societăţii 

informaţionale  
• dobândirea de competenţe informatice 

– permite integrarea în societatea informaţională 
– orice cetăţean are acces, poate utiliza, crea şi schimba informaţii şi 

cunoştinţe pentru a-şi atinge propriul potenţial 
• utilizarea internetului şi a celorlalte TIC  

– contribuie la consolidarea societăţii informaţionale  
– acces la educaţia prin Internet, un nou tip de predare-învăţare la distanţă, 

care se amplifică pe zi ce trece datorită evoluţiei spaţiului virtual 
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Îmbătrânire activă 

• promovarea îmbătrânirii active la locul de muncă 
– şanse egale de participare la instruire, indiferent de vârstă; 
– permite vârstnicilor să fie la fel de activi ca şi angajaţii tineri 
– generează avantaje pentru afaceri, pentru economie şi societate 

• 57 persoane peste 45 ani - 41,3% 
• dobândirea de competenţe informatice 

– permite integrarea în societatea informaţională indiferent de vârstă 
– diminuează vârstnicilor sentimentul de insecuritate faţă de tehnologiile 

informaţiei  
– participare deplină la viaţa socială şi economică,  
– reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională; 

• 22 persoane peste 45 ani - 15,94% 
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 Vă mulţumim pentru atenţie! 
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