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Newsletter 34
Activități de selectare a grupului țintă pentru proiectul FPC în
august – septembrie 2015
În cadrul proiectului ”Formare Pentru Competitivitate” (FPC), au avut loc
importante activități în cadrul componentei de selectare a grupului țintă pentru proiectul
FPC, în cadrul perioadei 1 August – 17 Septembrie 2015, acestea continuându-le pe cele din
perioadele precedente de același fel și pentru continuarea de grupe de formare profesională în cele
4 locații: Târgoviște, Turda, Brăila și Roman.
Pentru această perioadă, experții grup țintă de la partenerul CPPV din Târgoviște și
Asistentul Proiect 2 au continuat implicarea activă în activitatea de recrutare a grupului țintă.
Operațiunea de informare, contactare, recrutare grup țintă s-a desfășurat în zonele Târgoviște,
Turda, Brăila și Roman, obiectivul principal fiind recrutarea de persoane care dețin calitatea de
angajați din agenții de turism, hoteluri, moteluri, pensiuni, cabane, centre de congres, restaurante,
persoane care administrează site-uri de turism și atracții și/sau care prestează servicii pentru turiști,
cofetării, firme de catering, clinici private, spitale şi entităţi care desfăşoară activităţi comerciale
şi în domeniul IT/ prelucrării de date etc. din regiunile Nord Est, Nord Vest, Sud Est și Sud
Muntenia.
In perioada in perioada sus-menționată s-a continuat organizarea de întâlniri de recrutare,
informare și înscriere grup țintă în orașele și în limita a 50 de km. de orașele Târgoviște, Turda,
Brăila și Roman, iar participanții interesați s-au înscris într-un tabel nominal, constitind baza de
date din regiuni, acesta fiind transferată în baza de date centrală.
Participanții înscriși au întrunit toate condițiile de participare la cursuri, aceștia aparținând
diferitelor categorii sociale și asigurând egalitatea de gen.
Astfel, datorita întâlnirilor organizate în regiuni, s-au înregistrat în grupul țintă zilele de 25
August 2015 (Brăila) și 27 August 2015 (Turda) un număr de 56 de persoane deținând calitatea
de angajați; în 2 Septembrie 2015 – Tîrgoviște și 12 Septembrie 2015 - Roman a fost înregistrat
un număr de 56 de persoane deținând calitatea de angajați in baza de date a proiectului.
Cu ocazia acestor întâlniri persoanele interesate au fost informate asupra activităților și
beneficiilor proiectului, asupra ofertei de formare profesionala și asupra condițiilor de înscriere.
Participanții au primit materiale informative ale proiectului și, de asemenea, informații
referitoare la calendarul de selecție a grupului țintă.
În concluzie, menționăm ca în cadrul Activității 2 Selectarea grupului țintă, in perioada
de raportare lunile 1 August – 17 Septembrie 2015 au fost îndeplinite următorele rezultate:
112 angajati selectați în proiect;
112 formulare de înregistrare a grupului țintă completate;
112 chestionare a grupului țintă completate de către angajați.
Implicarea și menținerea în proiect a membrilor grupului țintă admiși s-a realizat și prin
prezentarea subvențiilori pentru stimulare, la absolvirea cusurilor, pentru programul de formare
vizat.
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Toate aceste activități au făcut parte integrantă în Raportul Tehnico-Financiar transmis
forurilor de management POSDRU.
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