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Proiectul “Formare profesională continuă în turism şi industrie
alimentară – competenţă şi adaptabilitate!”, finanţat din Fondul
Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 are ca obiectiv creşterea nivelului de calificare şi a competitivităţii profesionale pe piaţa muncii a persoanelor
angajate în domeniile turism şi industrie alimentară din judeţul Prahova.
Implementând acest proiect, ne propunem ca, prin elaborarea şi furnizarea unui program
complex şi articulat de formare profesională să venim în întâmpinarea dezvoltării capitalului uman (calificare / recalificare) din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, ca o
necesitate obiectivă, într-o societate bazată pe cunoaştere .
Obiectivul general: creşterea nivelului de calificare şi a competitivităţii profesionale pe
piaţa muncii a persoanelor angajate în domeniile turism şi industrie alimentară din judeţul
Prahova.

Obiective Specifice
1.
Îmbunătăţirea capacităţii profesionale a angajaţilor din judeţul
Prahova prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale acestora;
2.
Diagnosticarea deficitului de competenţe profesionale ale grupului ţintă;
3.
Identificarea, cu ajutorul aceluiaşi sistem de gestiune, a nevoilor reale de competenţe
specifice ale potenţialilor angajatori din sectorul turistic al judeţului;
4.
Dezvoltarea unui instrument electronic inovativ de gestiune şi evidenţiere a
competenţelor profesionale iniţiale, intermediare şi finale a grupului ţintă, în vederea
identificării necesităţilor de formare individuală;
5.
Calificarea / recalificarea, prin participare la cursuri de formare profesională, a
angajaţilor din sectoarele de referinţă;
6.
Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice din judeţului Prahova, inclusiv a
angajatorilor, în privinţa beneficiilor participării angajaţilor la cursuri / programe de formare
profesională, prin seminarii, conferinţe, pagină web.
Grup ţintă: angajaţi în sectoarele de turism şi industrie alimentară din judeţul Prahova.

Rezultate aşteptate:
1.
Realizarea a 90 de bilanţuri de competenţă individuale complete;
2.
Dezvoltarea a 6 planuri de formare profesională (calificări în meserii precum bucătar,
ospătar/chelner, cofetar/patiser, administrator pensiune turistică, măcelar, brutar) pentru
un număr de 90 de angajaţi;
3.
Organizarea a 6 vizite de studiu/schimb de experienţă în ţara partenerului
transnaţional (Italia).

ACEST PROIECT SE ADRESEAZĂ PERSOANELOR:
•
Angajate în judeţul Prahova în domeniul turism şi
industrie alimentară, în meseriile: bucătar, ospătar, brutar,
măcelar, cofetar/patiser şi administrator pensiune turistică
•
Tineri şi adulţi
•
Femei şi bărbaţi
CURSURI DE CALIFICARE CE SE VOR ORGANIZA ÎN CADRUL PROIECTULUI:
•
BUCĂTAR
•
OSPĂTAR
•
BRUTAR
•
MĂCELAR
•
COFETAR/ PATISER
•
ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICĂ
•
Se vor selecta 90 persoane angajate din grupul ţintă vizat în domeniul turism şi
industrie alimentară, dintre care 50% femei, ce vor fi calificaţi/recalificaţi prin participarea
la 6 cursuri de formare profesională în meseriile bucătar, ospătar, brutar, măcelar, cofetar/
patiser şi administrator pensiune turistică din judeţul Prahova.
BENEFICII PENTRU PARTICIPANŢII LA CURSURILE DE FORMARE
•
Instruire şi consiliere GRATUITĂ
•
Diplome de calificare recunoscute de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
•
Vizite de studiu într-o tara membră UE (Italia)
•
Burse de studiu
•
Vor fi eliberate GRATUIT următoarele documente:
Carnetul competenţelor individuale
CV în format European
Planul de dezvoltare a carierei
Planul de formare individuală
STRUCTURA CURSURILOR
În toate cele şase meserii cursurile vor avea aceeaşi structură.
EXEMPLIFICARE PENTRU CURSUL DE FPC ÎN MESERIA BUCĂTAR
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI LEGISLAŢIA
MUNCII
TEHNOLOGIA CULINARĂ
COMUNICARE, INFORMATICĂ ŞI GESTIUNE ECONOMICĂ
COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ
STAGIU DE PRACTICĂ
SOFTWARE-UL DE GESTIUNE A COMPETENTELOR
BILANŢUL COMPETENŢELOR INTERMEDIARE
BILANŢUL COMPETENŢELOR FINALE
EVALUAREA FINALĂ ŞI ÎNCHIDEREA CURSULUI

Beneficii pentru potenţialii angajatori
•
Forţă de muncă mai bine pregătită în calificările relevante pentru sectoarele
turism şi industrie alimentară
•
Îmbunătăţirea standardelor de calitate
•
Sistem inovativ de evaluare a performanţelor profesionale
•
Bază solidă pentru instruire şi perfecţionarea profesională a angajaţilor
•
O mai bună motivaţie a personalului

Beneficii pentru participanţii la cursurile de formare
•
Instruire şi consiliere GRATUITĂ
•
Diplome de calificare recunoscute de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
•
Vizite de studiu într-o ţară membră UE (Italia)
•
Burse de studiu
•
Vor fi eliberate GRATUIT următoarele documente:
Carnetul competenţelor individuale
CV în format European
Planul de dezvoltare a carierei
Planul de formare individuală

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI
„Formare profesională în turism şi industrie alimentară-competenţă şi adaptabilitate
ID POSDRU /24/2.3/G/39226
Marţi, 27 octombrie 2009, ora 10.00, la sediul sediul CCI Prahova, sala Europa a avut loc conferinţa
de lansare a proiectului, la care au participat peste 40
de persoane, astfel:
SRL;
-

Din partea SC EURODEZVOLTARE SRL:
domnişoara VERONICA CODREANU, reprezentant al SC EURODEZVOLTARE
doamna GABRIELA LUMINIŢA ENE, manager de proiect;
doamna BUŞU LIVIA, secretar administrativ;
doamna DANIELA DROJ, asistent manager proiect.

Din partea partenerilor în proiect:
doamna LUANA TEODORESCU, Director Departamentul Afaceri Europene, Direcţia
Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene;
doamna MIHELA HRISTACHE, Şef Departament Cooperare Internaţională, Direcţia
Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene, CCI Prahova;
domnişoara DIANA CRĂINICEANU, Consilier Departamentul Afaceri Europene,
Direcţia Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene
Alţi participanţi la conferinţă:
dl. Gelu Rusescu, Preşedinte CCIA Dâmboviţa
dl. Alexandru Voinescu, expert ADR Sud Muntenia;
angajaţi la diferite societăţi de turism;
directori şi profesori de la licee de profil economic;
reprezentanţi ai firmelor de turism şi industrie alimentară;
reprezentanţi ai diverselor instituţii ale statului;
reprezentanţi mass-media.
În cadrul conferinţei au luat cuvântul:
•
doamna Veronica Codreanu, reprezentant al SC EURODEZVOLTARE SRL;
•
doamna Luana Teodorescu, Director Departamentul Afaceri Europene, Direcţia
Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene;
•
doamna Gabriela Luminiţa Ene, Manager de proiect.
S-au adresat întrebări din partea celor prezenţi în sală, legate de:
•
data de începere a cursurilor de formare – angajaţii din domeniu;
•
specificitatea modulelor de formare – reprezentanţii firmelor de turism şi industrie
alimentară;
•
locaţia de desfăşurare a cursurilor – dl. Vasiliu Constantin, Administrator la SC PAN
EXPRES SRL
şansele de participare la cursurile de formare a angajaţilor calificaţi într-o meserie, în vederea recalificării – dl. Niculae Tudose, Maistru Instructor

SC EURODEZVOLTARE SRL este furnizor de formare profesională
autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru organizarea programelor de calificare propuse în proiect, iar grupul
ţintă are posibilitatea de a dobândi certificate recunoscute de către
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării.
Printre principalele activităţi pe care SC EURODEZVOLTARE SRL le
desfăşoară se regăsesc:
•
Organizarea de cursuri şi programe de formare profesională;
•
Consultanţă pentru a facilita evoluţia / dezvoltarea sistemului de formare continuă
a şomerilor tineri care abandonează sistemul educaţional fără a avea o calificare sau cu o
calificare care nu este solicitată pe piaţa forţei de muncă;
•
Consultanţă pentru reconversia profesională a şomerilor pe termen lung;
•
Organizarea de cursuri / programe de specializare, perfecţionare şi formare
managerială în scopul dezvoltării unei cariere;
•
Orientare şi consiliere / asistenţă la încadrarea în muncă;
•
Consultanţă şi asistenţă în reorganizarea firmelor şi în dezvoltarea lor conform
cerinţelor reale ale pieţei pe baza unei gestionări eficiente a activităţilor comerciale.
Proiecte relevante implementate în România şi Italia având ca grup ţintă tineri români
şomeri:
•
“Ospătar şi barman”, proiect ce a avut ca obiectiv dezvoltarea competenţelor în sectorul de referinţă cu scopul adaptării şi facilitării accesului pe o piaţă a forţei de muncă în
continuă evoluţie;
•
“Ajutor de bucătar”, proiect ce a avut ca obiectiv îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi dezvoltarea de noi abilităţi cu scopul de menţinere a tradiţiilor locale;
•
“Brutar – patiser”, care şi-a propus formarea de operatori în măsura să gestioneze o brutărie/patiserie cu toate domeniile sale de lucru, dezvoltându-se în acest sens
capacităţile tehnologice, administrative şi de gestiune;
•
“Responsabil vânzare şi distribuire produse alimentare”, care a avut ca scop dezvoltarea de abilităţi operative, pentru o calitate ridicată a serviciilor din comerţ, precum şi
dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor şomeri din acest sector;
Titlurile obţinute de SC EURODEZVOLTARE SRL:
2006 – CNIPMM România a clasat firma pe locul 12 (cod CAEN 8042) în Topul Naţional al
Firmelor Private, ediţia a XIII–a şi pe locul 20 în 2008
2008 – CCI Bucureşti a clasat firma pe locul 3 în Topul Firmelor din Municipiul Bucureşti,
la domeniul său de activitate

Partenerul 1: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE PRAHOVA este o organizaţie nonprofit care are ca scop dezvoltarea economiei prahovene şi promovarea pe plan intern
şi extern, sprijinirea comunităţii de afaceri locale, în special a membrilor, în raporturile
cu autorităţile din ţară şi organismele specializate din străinătate. Activitatea acesteia se
desfăşoară în conformitate cu standardul de management al calităţii SR EN ISO 9000:
2006.
Atribuţiile principale ale Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova sunt:
•
Îndeplineşte funcţia de lobby şi reprezentare, acţionând ca un liant între comunitatea de afaceri şi autorităţile publice locale, naţionale şi internaţionale, fiind purtătorul de
cuvânt şi de imagine al agenţilor economici, ale căror interese le apără;
•
Găzduieşte Centrul de Informaţii, Consultanţă şi Instruire pentru IMM realizat în
parteneriat public privat;
•
Îndeplineşte funcţia de sprijinire a comunităţii de afaceri, prin furnizarea de informaţii
şi acordarea de consultanţă;
•
Realizează activităţi de formare, perfecţionare şi calificare profesională:
Cursuri de iniţiere, calificare şi perfecţionare;
Seminarii de instruire
•
Organizează târguri de locuri de muncă şi alte manifestări ce asigură contactul direct dintre cererea şi oferta de forţă de muncă;
•
Realizează activităţi şi acţiuni în domeniul relaţiilor externe şi
cooperării
internaţionale;
•
Realizează acţiuni de promovare pentru comunitatea de afaceri: prezentări de firme,
conferinţe, seminarii, work-shop-uri;
Partenerul 2: CONFCOMMERCIO VERONA este o asociaţie
profesională fără scop patrimonial şi are ca scop reprezentarea, identificarea, promovarea, susţinerea şi apărarea sistematică şi unitară
a intereselor economice, profesionale, tehnice şi juridice ale membrilor săi în domeniul
comerţului, turismului şi serviciilor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte
persoane juridice şi fizice, în plan naţional şi internaţional. Este o organizaţie de formare
profesională acreditată conform standardului de management superior UNI EN ISO 9001,
care acţionează în direcţia dezvoltării resurselor umane prin promovarea şi derularea de
proiecte de calificare profesională pentru şomeri şi angajaţi.
Enumerăm cele mai relevante cursuri dezvoltate de partenerul 2 până acum:
•
Activarea unui desk e-labor FSE, regiunea Veneto
•
Sprijin pentru asocierea dintre cererea şi oferta de muncă in contextul pieţei muncii
din Veneto
•
Cooperare pentru dezvoltarea sectorului enogastronomic în provincial Cahul
•
17 cursuri FSE de formare profesională în vederea îmbunătăţirii capacităţilor de
ocupare a forţei de muncă de către şomeri, persoane fără ocupaţie şi persoane inactive
•
23 cursuri FSE de formare profesională în vederea îmbunătăţirii capacităţilor de ocupare a forţei de muncă de către şomeri, persoane fără ocupaţie şi persoane inactive: ‘”Gastronom şi ajutor de bucătar”, “Operator în agenţia de turism”, “Expert de reţele şi sisteme
informatice”, “Experţi internet şi comerţ electronic, “Operator în gestionarea punctului de
vânzare”.

In cadrul proiectului se vor organiza 6 programe de formare profesională, in meseriile: bucătar, ospătar, brutar, măcelar, cofetar-patiser, administrator pensiune turistică
În vederea promovării în rândul grupului ţintă în perioada noiembrie – decembrie
organizăm împreună cu partenerul nostru, CCI Prahova o serie de seminarii de
informare.
Miercuri, 25 noiembrie, la ora 15:00, se va organiza, la Hotel Alexandros, primul
seminar de informare despre proiect.
Joi, 26 noiembrie, la ora 11:00, Gclub Hotel – seminar II
Se aşteaptă participarea persoanelor din grupul ţintă vizat în proiect, persoane
angajate în judeţul Prahova în domeniul turism şi industrie alimentară, în meseriile
menţionate, ca şi a angajatorilor în căutare de personal calificat.

EURODEZVOLTARE SRL
B-dul Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et.3, apt. 100-102, sector 3, Bucureşti
Tel/fax : +40 21 327 00 04
E-mail : info@eurodezvoltare.ro
MANAGER PROIECT:
				
				

LUMINIŢA GABRIELA ENE
0723 265 554
gabriela.ene@eurodezvoltare.ro

ASISTENT MANAGER:
PROIECT			
				

DANIELA DROJ
0745 773 353
dana.droj@eurodezvoltare.ro

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE PRAHOVA
Str. Cuza Vodă, nr. 8, Ploieşti, jud. Prahova
Telefon: (+40) 244 514530
Fax: (+40) 244 512552
E-mail : externe@cciph.ro

CONFCOMMERCIO VERONA
Via Sommacampagna, 63/h – 37137, Verona – Italia
Telefon: 0039-045-8060811
Fax: 0039-045-8060888
E-mail: info@confcommercioverona.it
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