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Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei iniþiative în mediul rural

Promovarea mobilitãþii geografice
ºi ocupaþionale a forþei de muncã

În cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/62249 Calitate Europeanã în
Învãþãmântul Superior, proiect implementat în parteneriat de cãtre
Universitatea Spiru Haret, Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I ºi
societatea Pluri Consultants SRL Romania, a continuat programul de formare
a angajaþilor ºi studenþilor celor douã universitãþi în domeniul Calitãþii.
Sunt vizaþi de acest amplu program de formare (peste 80 de cursuri) un
numãr de cca. 2000 de angajaþi (cadre didactice ºi personal suport) ºi studenþi
din cele douã universitãþi.
La sfârºitul fiecãrui program de curs, participanþii sunt examinaþi de cãtre
experþi CNFPA ºi primesc certificate tip CNFPA în domeniul abordat de
cursul respectiv.
Programele de formare sunt :  Auditor în domeniul calitãþii  Manager al
sistemelor de management al calitãþii  Manager îmbunãtãþire procese  Specialist
în domeniul calitãþii  Specialist îmbunãtãþire procese
Obiectivul urmãrit prin desfãºurarea acestor programe de formare se referã
la capacitarea cadrelor didactice ºi a personalului suport din cele douã
universitãþi în vederea parcurgerii cu succes a procesului de certificare ISO a
celor douã universitãþi partenere în proiect.
Au fost desfãºurate ºi finalizate cu examinare de cãtre experþi CNFPA un
numãr de 13 cursuri, pe care le-au absolvit 309 participanþi.
În luna iulie 2012 s-au desfãºurat urmãtoarele cursuri:  2-6 ºi 14-15 iulie Auditor în domeniul Calitãþii, în cadrul Universitãþii Naþionale de Apãrare Carol
I cu participarea la curs a 27 de cadre didactice, din care 26 au obþinut
certificarea CNFPA, iar o persoanã nu s-a prezentat la examen  5-14 iulie Specialist în domeniul Calitãþii, în cadrul Universitãþii Naþionale de Apãrare
Carol I. La curs au participat 28 cadre didactice, din care 23 au obþinut
certificarea CNFPA  5-14 iulie - Manager al Sistemelor de Management al
Calitãþii, la facultãþile de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice ºi Geografie,
cu participarea a 28 de cadre didactice, care au obþinut certificarea CNFPA
 10  16 iulie - Manager Îmbunãtãþire Procese ºi Specialist Îmbunãtãþire
Procese, cursuri desfãºurate la USH FAUR, Facultatea de Sociologie-Psihologie,
cu participarea unui numãr de 51 de cadre didactice ºi masteranzi,
din care 45 au obþinut certificarea CNFPA.

Universitatea Spiru Haret prin
Facultatea de Management Financiar
Contabil Craiova în calitate de Beneficiar
a lansat campania de informare
Promovarea mobilitãþii geografice ºi
ocupaþionale a forþei de muncã în cadrul
proiectului POSDRU/110/5.2/G/89015
Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei
iniþiative în mediul rural. Proiectul este
cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
2013 Investeºte în oameni !
Obiectivul general al proiectului îl
reprezintã îmbunãtãþirea calitãþii
resurselor umane în zonele rurale din
judeþul Dolj în vederea facilitãrii
accesului la ocupare în activitãþi
nonagricole ºi de dezvoltare a spiritului
antreprenorial ºi a competenþelor
necesare pentru desfãºurarea unor
activitãþi independente.
Campania de informare se deruleazã
în perioada iunie 2012 -ianuarie 2013.
În cadrul acesteia, vor fi informate ºi
conºtientizate aproximativ 300 de
persoane, vor fi distribuite 300 de
pliante ºi 200 de ghiduri, se vor organiza
douã întâlniri cu membrii grupului þintã,
în cadrul cãrora vor avea loc dezbateri
ºi prezentãri Power Point. Campania
de informare este gratuitã ºi se
adreseazã locuitorilor comunei Almãj
din judeþul Dolj.
Duminicã,15 iulie 2012, a fost
organizatã prima întâlnire cu membrii
grupului þintã, cãrora li s-au prezentat
informaþii referitoare la posibilitatea de
a se angaja în þãri din Uniunea Europeanã.
Principalele paliere abordate au fost:
 Mobilitatea geograficã a angajaþilor
- înseamnã cã aceºtia au disponibilitatea
ºi calitãþile necesare (un anumit nivel
profesional, cunoaºterea unei limbi

dispuºi sã urmeze cursuri de reconversie
profesionalã. Uniunea Europeanã
acordã o atenþie deosebitã mobilitãþii
profesionale  alocând, în acest scop,
fonduri nerambursabile semnificative.
În România, prin programele FSE POSDRU atât ºomerii cât ºi angajaþii
pot beneficia de cursuri de calificare /
recalificare ºi perfecþionare gratuite.
 Comisia Europeanã promoveazã
mobilitatea ocupaþionalã ºi geograficã a
lucrãtorilor deoarece aceastã politicã
asigurã progresul social ºi economic, un
grad mai înalt de ocupare a forþei de muncã
ºi conduce la o dezvoltare durabilã ºi
echilibratã a întregii Europe. Aceastã
mobilitate permite o adaptare mai uºoarã
ºi mai eficientã a economiei europene, a
gradului de ocupare a forþei de muncã ºi
a forþei de muncã la condiþiile în schimbare
ºi constituie un stimulent pentru
schimbare într-o economie globalã
concurenþialã. Un grad mai înalt de
mobilitate între statele membre va
încuraja ºi o mai strânsã integrare politicã
în cadrul Uniunii Europene.
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Cinema în parc

Pânã pe 25 iulie, în Parcul
Bazilescu din Capitalã, în fiecare
searã, începând cu ora 22.00,
iubitorii de film vor putea
participa la evenimentul organizat
de Festivalul Internaþional
de Film Transilvania (TIFF)
împreunã cu Primãria Sectorului 1,
Cinema în parc.
Evenimentul aduce în atenþia
publicului proiecþii precum
Nevasta la putere / Potiche,
protagonistã Catherine Deneuve,
film nominalizat la Festivalul de
Film de la Veneþia, categoria
Leul de Aur ºi la Premiile
Academiei Europene de film la
categoria Premiul Publicului
pentru cel mai bun film, Gianni
ºi femeile/ Gianni e le Donne, cu
Kitty Cepraga, producþie italianã
semnatã de Gianni di Gregorio sau
Cumplit de fericitã / Happy, happy,
în regia lui Anne Sewitsky,
comedie ce a obþinut Marele
Premiu Sundance 2011.

Formarea profesionalã în cadrul proiectului Profeminantrep 
Promovarea calitãþii de ºanse în antreprenoriat, POSDRU/97/6.3/S/
64240, a început în luna mai 2011 ºi se va finaliza în luna mai 2013.
Pânã în luna iunie 2012 au absolvit cursurile un numãr de 4875 de femei
dintr-un numãr total de 6800 (195 de programe de formare derulate).
Din mai 2012 au început ºi programele de calificare pentru
urmãtoarele meserii: agent imobiliar, agent comercial, asistent de
gestiune, inspector resurse umane.
Programele de calificare se desfãºoarã pe durata a 6 luni (1080 ore,
din care 360 ore pentru pregãtire teoreticã ºi 720 ore pentru pregãtire
practicã). În acest moment sunt în desfãºurare 11 grupe dintr-un total
de 16, care trebuie realizate pânã la încheierea proiectului, în localitãþile:
Râmnicu Vâlcea, Giurgiu, Câmpulung Muscel, Botoºani, Sibiu, Paºcani,
Constanþa, Bucureºti ºi Blaj.
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeºte în oameni! Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale,
domeniul major de intervenþie 6.3 Promovarea Egalitãþii de ºanse pe
piaþa muncii.

strãine) pentru a se angaja în altã
localitate decât cea de domiciliu, atât în
þarã cât ºi în strãinãtate
 România este membru al Uniunii
Europene din anul 2007; prin urmare,
orice cetãþean român beneficiazã de
dreptul de a lucra ºi locui în oricare stat
membru, fãrã discriminãri pe bazã de
naþionalitate. Libera circulaþie a
persoanelor constituie una dintre
libertãþile fundamentale garantate de
Tratatul privind Uniunea Europeanã
(art. 3, 39, 40) ºi de legislaþia comunitarã
(se prevede o perioadã de tranziþie de
maximum ºapte ani în care legislaþia
comunitarã privind libera circulaþie a
lucrãtorilor încã nu se aplicã pe deplin
în Uniunea Europeanã lãrgitã).
 Mobilitatea ocupaþionalã disponibilitatea angajaþilor de a lucra ºi
în alte domenii decât cele pentru care sau pregãtit iniþial. Pentru aceasta ei
trebuie sã participe la cursuri de
reconversie profesionalã (calificare,
recalificare). Mobilitatea ocupaþionalã
este posibilã numai în cazul angajaþilor
care au calificãri multiple sau care sunt

Tabãra Creºtinã
de la Brãdãþel
Astãzi, la Brãdãþel, în Tabãra
Creºtinã, amplasatã la intrarea în
Parcul Naþional Retezat, pe traseul
de urcare înspre Barajul de pe
Retezat ºi Poiana Pelegii, se
deschid taberele: de muzicã Laudã ºi închinare, de creaþie
artisticã, de volei. În 30 iulie, este
inauguratã tabãra internaþionalã a
românilor de pretutindeni. În luna
august, au loc taberele: pentru
tineret: Înainte de a spune Da!, în
perioada 13-18 august, pentru
familii tinere, 13-18 august, ºi
weekend la munte cu tata!, 30
august-2septembrie.
Organizatorii anunþã cã încã vã mai
puteþi înscrie. Mai multe detalii
gãsiþi pe: www.bradatel.ro.

ªcoalã de varã pentru bibliotecari

În perioada 3-8 septembrie 2012 ANBPR (Asociaþia Naþionalã Bibliotecarilor ºi a
Bibliotecilor Publice din România) împreunã cu TIBRO (Grupul Tinerilor
Bibliotecari din România) organizeazã la Bran, în judeþul Braºov, cea de-a treia
ediþie a ªcolii de Varã pentru Tinerii Bibliotecari. Sunt invitaþi sã se înscrie bibliotecari
cu vârsta maximã de 35 de ani ºi nu mai mult de 10 ani vechime în profesie.
Candidaturile pot fi trimise pânã cel târziu pe 31 iulie 2012. În urma evaluãrii
aplicaþiilor primite, vor fi selectaþi 15 participanþi. Toate costurile participãrii la
ªcoala de Varã a Tinerilor Bibliotecari vor fi suportate de cãtre ANBPR.

Internship
marketing

Vã intereseazã sã acumulaþi
experienþã de marketing?
SC Precision Media SRL
lanseazã un program de
Internship marketing pe o
perioadã de trei luni. Programul
se adreseazã studenþilor ºi
absolvenþilor de facultãþi cu
profil economic cu domiciliul
stabil în Bucureºti. Pentru a
aplica, cei interesaþi trebuie sã
trimitã un CV la adresa de
e-mail recrutare@ambition.ro

20 de studenþi, 11 ºcoli,
peste 3000 de elevi -

Europe-Mobile

În perioada 5  30 septembrie 2012, EuropeMobile va prilejui întâlnirea unor studenþi cu peste
3000 de elevi din 11 ºcoli situate în jurul capitalei
poloneze, Varºovia. 20 de studenþi din diferite þãri
membre UE vor vizita, cu autocarul Europe-mobile,
ºcoli poloneze, în care se vor desfãºura ateliere de
lucru pe teme europene specifice, pregãtite, în
prealabil, cu o echipã de traineri. Limba de lucru va
fi engleza. Europe-mobile este un proiect organizat
de Fundaþiile Genshagen ºi Robert Bosch. Mai multe
informaþii: www.europamobil-online.eu

Dacii ºi romanii la Vâlcan

Pentru cei care vor o altfel de
vacanþã, Asociaþia de Turism
pentru Tineret Adeona, în
parteneriat cu Asociaþia Virtvs
Antiqva, recomandã tabãra de varã
Dacii ºi romanii. Desfãºuratã pe
parcursul a mai multor serii, în
intervalul 26 iulie  29 august,
Dacii ºi romanii este o tabãrã cu
tematicã istoricã ce se desfãºoarã
în Munþii Vâlcan, la Cabana Pasul
Vâlcan. În aceastã tabãrã, tinerii
vor fi implicaþi în activitãþi
educative ºi recreative cu caracter
practic în vederea înþelegerii
civilizaþiei daco-romane prin
reconstituirea unor scene de viaþã
din perioada daco-romanã, atât
civile, cât ºi de rãzboi. Pentru mai
multe detalii ºi înscrieri puteþi
accesa site-ul www.adeona.ro/
tabere-de-vara.

