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Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectiv specific 6.12- Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe
acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale
defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învatarii dobândite în contexte nonformale si informale
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Contract POCU/726/6/12/135409

Comunicat de presă
Data: 9 aprilie 2021

Masuri integrate pentru cresterea sustenabila a participarii angajatilor din
regiunea Nord-Est la FPC
PLURI CONSULTING GRUP S.R.L., implementează, începând cu data de 01.04.2021, proiectul “ Masuri
integrate pentru cresterea sustenabila a participarii angajatilor din regiunea Nord-Est la FPC”, proiect

cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe
Obiectivului Specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent
pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale defavorizate inclusiv
prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale,
Contract nr. POCU/726/6/12/135409.
Bugetul total al proiectului este de 4.285.338,07 lei, din care: valoarea eligibilă a finanţării
nerambursabile acordate din Fondul Social European este de 4.071.049,00 lei, valoarea eligibilă a
finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este de 610.657,35 lei, contribuţia eligibilă a
Solicitantului este de 214.289,07 lei.
Durata proiectului: 01.04.2021-31.03.2023.
Obiectivul general al proiectului consta in cresterea participarii angajatilor la programele de formare
profesionala continua prin implementarea unor masuri integrate care vor conduce la imbunatatirea
accesului egal la invatare pe tot parcursul vietii, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentei
fortei de munca, inclusiv prin orientare profesionala pentru 660 persoane din regiunea Nord- Est (din care
200 persoane sunt adulti cu un nivel scazut de calificare, persoane cu varsta peste 40 ani, persoane din
mediul rural).
Rezultatele anticipate ale proiectului:
- 660 persoane (angajati, inclusiv PFA si II) vor beneficia de servicii de formare profesională continuă
(FPC), prin participarea la 48 de cursuri care se vor organiza în județele din regiunea Nord-Est;
- cursurile organizate în cadrul proiectului sunt: Manager proiect, Inspector resurse umane, Inspector în
domeniul securității și sănătății în muncă, Competente informatice, Managementul schimbării,
Management strategic, Auditor in domeniul calitatii, Auditor de mediu, Implementare HACCP;
- cel putin 530 dintre participanții la programele de formare vor obține certificate de absolvire/participare;
- 380 persoane isi vor imbunatati statutul pe piata muncii;
- intreg grupul tinta (660 persoane) va beneficia de serviciul de informare, consiliere si orientare
profesionala in vederea incurajarii participarii la programele de FPC, dezvoltarea carierei si cautarea de
noi oportunitati pentru locul de munca;
- se va elabora un studiu la nivelul Regiunii Nord-Est pentru a identifica modalitati de crestere a participarii
angajatilor la FPC si se va organiza un workshop de prezentare a rezultatelor studiului.
Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 12 aprilie 2021 la Grand Hotel Ceahlău – Sala
de Recepție Mezanin, începând cu ora 11.00.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la:
PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. – Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamţ, tel. 0733943011,
email: office@plurigrup.ro, persoană contact: Serghie George-Cătălin – Manager proiect.

