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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA,
În parteneriat cu
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA :
- PRIMA STRUCTURĂ ADMINISTRATIVĂ DE TIP EUROPEAN
DIN ROMÂNIA - este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară de drept privat şi utilitate
publică având ca membrii fondatori 15 unităţi administrativ teritoriale,
respectiv municipiul Constanța, județul Constanța, orașele Năvodari,
Ovidiu, Eforie, Murfatlar, Techirghiol și comunele: Cumpăna, Mihail
Kogălniceanu, Valu lui Traian, Agigea, Lumina, Tuzla, Poarta Albă și Corbu
- este instrument administrativ constituit în scopul promovării unor proiecte
comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a discrepanţelor de
dezvoltare dintre localităţi, un facilitator privind atragerea investiţiilor şi a
Fondurilor Structurale, o platformă de colaborare între unităţile administrativ
teritoriale componente şi un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice;

OBIECTIVELE statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA:
• Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi
combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale;
• Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;
• Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice
• Dezvoltarea economică integrată;
• Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;
• Reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în zonă;
• Atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse.

FORMARE EUROPEANĂ PENTRU SERVICII
TURISTICE DE CALITATE
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
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’’
Contract nr:

POSDRU/108/2.3/G/80019

Valoare proiect:

1 780 890 lei

Regiune implementare: Sud-Est, Judeţul Constanţa
Durata implementare:

24 luni (1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2013)

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Proiectul

Formare

europeană

pentru

servicii turistice de calitate are ca obiectiv
general creșterea nivelului de calificare a
persoanelor angajate pe piața muncii în
domeniul turismului, alimentaţiei publice şi
comerţului, in Judeţul Constanţa, Regiunea
de Dezvoltare Sud –Est.

Venim în sprijinul angajaţilor prin:
1. Servicii gratuite de consiliere si orientare profesională
•consiliere profesională a angajaţilor în vederea identificării
competenţelor dobândite anterior.
•orientare profesională prin proiectarea unui parcurs de
dezvoltare a carierei.
•informare cu privire la importanţa pregătirii profesionale
continue şi îndrumarea persoanelor angajate în vederea
participării la cursurile de calificare.

Venim în sprijinul angajaţilor prin:
2. Cursuri gratuite de calificare in domeniul turismului, alimentaţiei
publice şi comerţului
• Lucrător în comerţ - durata de 3 luni
• Lucrător în hoteluri - durata de 3 luni
•

Bucătar - durata de 5 luni

•

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie - durata de 5
luni

• Tehnician în hotelărie - durata de 8 luni

GRUP ŢINTĂ:

Persoane angajate din domeniul turismului,
alimentaţiei publice şi comerţului.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURSURI:
• copie a actului de identitate BI/CI;
•

copie a certificatului de naştere;

• copie a diplomei/adeverinţei de studii ( ultimul act de studii)
• adeverinţă de angajat sau alt act ce dovedeşte statutul de
angajat;
• adeverinţă medicală cu menţiunea “apt muncă” sau “clinic
sănătos”
• copie a certificatului de căsătorie/deciziei de divorţ (numai
pentru femei, în cazul schimbării numelor)

Prin acest proiect, echipa noastră îşi propune:
•
•
•

•

Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare
profesională continuă( FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii
Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor
participării la programe de FPC
Creşterea nivelului de informare şi motivare vocaţională a
angajaţilor din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi
comerţului, prin participarea la programe de consiliere şi orientare
profesională a 300 de persoane ocupate în acest sector de
activitate
Creşterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajaţi
din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului, prin
dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma
desfăşurării programelor de FPC

Informatii

•
•
•
•
•
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