
 

 

 

Condițiile de participare la programul de pregătire profesională din cadrul proiectului 

„Program de intervenții integrate pentru șomeri – certitudinea unui viitor durabil” 

POSDRU/125/5.1/S/126033, aferente perioadei de sustenabilitate 

(07.12.2015 – 06.12.2018) 

 

A. Persoanele care se pot înscrie la cursurile de pregătire profesională oferite prin proiect 

(Comunicare în limba engleză și Inspector resurse umane) trebuie să facă parte din una din următoarele 

categorii: 

1. Persoane inactive (de exemplu persoanele în vârstă de peste 16 ani care în momentul 

înregistrării desfăsoară numai activităti casnice (prepararea hranei, mentinerea curăteniei, îngrijirea si 

educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: sotiile casnice sau părintii care nu 

sunt pensionari si fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepotii), neavând o sursă de venit 

proprie); 

2. Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (conform art. 5 al. III din Legea nr. 76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si 

completările ulterioare: persoana care face demersuri pentru a-si găsi un loc de muncă, prin mijloace 

proprii sau prin înregistrare la Agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială îsi are 

domiciliul sau, după caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în conditiile legii; 

3. Șomeri (conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea 

ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare: persoana care îndeplineste cumulativ 

următoarele conditii: 

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani si până la îndeplinirea 

conditiilor de pensionare; 

b) starea de sănătate si capacitătile fizice si psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităti autorizate potrivit legii, 

venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării 

ocupării fortei de muncă, în vigoare; 



 

 

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de 

muncă). 

În cadrul categoriei de someri o atentie deosebită se acordă următoarelor categorii: 

• Someri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani; 

• Someri peste 45 ani; 

• Someri de lungă durată, tineri si adulti (tineri someri, 16-24 ani, după sase luni de la intrarea în somaj si 

adulti someri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni); 

4. Persoane care au părăsit timpuriu scoala, cu vârsta minimă de 16 ani. 

 

 B. Condiția obligatorie pentru înscrierea în grupul țintă este aceea de completare integrală a  

tuturor cerințelor/documentelor/formularelor menționate în Dosarul grupului țintă. 

 

C. Cursurile organizate prin proiect sunt următoarele: 

1. Inspector Resurse Umane – durata cursului 100 ore, nivelul minim al studiilor fiind absolvent 

de liceu cu diplomă de bacalaureat – 1 grupă (max. 24 persoane) 

Abilități dobândite în cadrul cursului: 

a) Lucrul în echipă 

b) Dezvoltarea profesională 

c) Planificarea activităţii proprii 

d) Întocmirea şi gestionarea documentelor 

e) Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul 

f)  Organizarea recrutării şi selecţiei personalului 

g) Întocmirea dosarului de pensionare 

h) Întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat 

i) Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat 

j) Oferirea informaţiilor privind problemele de personal 

  

 



 

 

 

2. Comunicare în Limba Engleză – durata cursului 100 ore, nivelul minim al studiilor fiind 

absolvent de minim 4 clase – 1 grupă (max. 24 persoane) 

a) Cunoştinţe de vocabular şi gramatică funcţională 

b) Conştientizarea principalelor tipuri de interacţiune verbală şi registre ale limbii 

c) Capacitatea de a înţelege limba engleză, de a iniţia, susţine şi termina o conversaţie în limba 

engleză. 

 

Programele de pregătire profesională organizate în cadrul proiectului “Program de intervenţii 

integrate pentru şomeri - certitudinea unui viitor durabil” sunt autorizate de ANC iar diplomele sunt 

atestate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice și Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice și sunt recunoscute la nivel național și internațional. 

 Înscrierea se realizează în ordinea depunerii dosarelor, cu condiția completării integrale a acestuia, 

în limita celor 48 de locuri disponibile, câte 24 locuri pentru fiecare grupă de curs. 

 Persoanele înscrise în categoria grupului țintă  vor beneficia de următoarele categorii de servicii 

gratuite: informare, consiliere individuală și de grup, orientare și pregătire profesională, medierea muncii. 

Pe perioada participării la cursuri, grupul țintă nu va primi consumabile și nu va beneficia de servicii de 

masă/catering și nici de subvenții. 

Persoanele interesate nu trebuie să fi absolvit niciun curs de pregătire profesională cu aceeași 

temă, precum cel la care se înscriu și nici nu trebuie să fi făcut parte din categoria grupului țintă care a 

absolvit programul de pregătire profesională prin proiectul „Program de intervenții integrate pentru 

șomeri – certitudinea unui viitor durabil” POSDRU/125/5.1/S/126033. 

 

Înscrierile se fac la sediul Bibliotecii județene “Vasile Voiculescu” Buzău, camera 3, mansardă 

Str. Unirii, nr. 140 A, mun. Buzău 

Persoană de contact: Giurgea Ioana 0722.636.808 


