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Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunităţile marginalizate din zona rurală şioraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 

Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 

 

ANUNȚ 

 
 GAL Colinele Tutovei, în cadrul proiectului  „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate 

pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” ID 139541, 

activitatea SA1.1 "Furnizarea serviciului social Centru de zi de socializare si petrecere a timpului 

liber", recrutează persoane care doresc să se înscrie la unul din cursurile de calificare prezentate mai 

jos: 

   - Ingrijitor la domiciliu, Cod N.C. 532204 ; 
- Ospatar (chelner) Cod N.C. 513102; 
- Manichiurist Cod N.C. 514202; 

Cursurile sunt acreditate  A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) 

Pentru înscrieri: D-na Dochită Madălina Mihaela – Asistent social – 0754663205; 

                            D-na Munteanu Delia Manuela - Responsabil grup tintă –– 0748936772. 

Cursurile se derulează pe parcursul a 360 de ore  formare. 

 Condiții de participare   -    ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU 

Obiective: 

- 75 persoane vor avea șansa să acceseze piața muncii și să câștige un salariu care să le permită 

să trăiască decent; 

- O nouă calificare le va aduce mai multe șanse de câștig; 

- Creșterea încrederii în forțele proprii. 

Rezultate așteptate:  

 100 persoane apte de muncă aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială vor fi sprijinite să 

acceseze piața muncii prin oferirea serviciilor de consiliere socială, formare profesională și 

medierea muncii; 

 100 persoane vor dobândi o calificare nouă; 

 32 persoane se vor angaja sau auto-angaja. 


