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1. Prezentare generală a Programului Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
1
 

 

 

 

• Ce este Fondul Social European (FSE)? 

 

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care 

Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de 

ocupare. Timp de 50 de ani, FSE a investit în programe destinate 

dezvoltării abilităţilor şi ocupabilităţii în Statele Membre UE. 

 

FSE urmăreşte promovarea ocupării forţei de muncă în Statele 

membre ale Uniunii Europene. În perioada de programare 2007-

2013, intervenţiile Fondului Social European (FSE) au ca obiectiv 

sprijinirea Statelor Membre pentru a anticipa şi a gestiona în mod 

eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul 

Parlamentului European şi Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul 

Social European propune domeniile şi principiile pe baza cărora se 

va realiza dezvoltarea resurselor umane, în perioada următoare. 

 

FSE finanţează următoarele priorităţi:  

                                                 
1 Textul de prezentare generală a Fondului Social European (FSE)  și a Programului 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 a fost 

preluat de pe site-ul www.fseromania.ro secțiunea Informații Generale; FSE, 

respectiv, POSDRU. 



 

• Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor; 

• Creşterea accesului şi participării pe piaţa muncii; 

• Promovarea incluziunii sociale, prin combaterea 

discriminării şi facilitarea accesului persoanelor aparţinând 

grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii; 

• Promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniul 

ocupării forţei de muncă şi al incluziunii sociale. 

 

Totodată, în regiunile mai puţin 

prospere, eligibile în cadrul 

obiectivului „Convergenţă”, FSE 

sprijină: 

 

• Investiţiile în capitalul uman, în special prin modernizarea 

sistemului de educaţie şi formare profesională; 

• Dezvoltarea capacităţii administrative şi a eficienţei 

administraţiei publice, la nivel naţional, regional şi local. 

 

Ce este Programul 

Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor 

Umane (POS DRU) 2007-

2013? 



Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare 

din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare 

de şapte ani. Actualul exerciţiu de programare se desfăşoară in 

perioada 2007-2013.  

 

Pentru a beneficia de asistenţa FSE, Statele Membre elaborează 

programe operaţionale care sunt implementate de actori socio-

economici, precum instituţii de învăţământ, furnizori de formare 

profesională, IMM-uri, camere de comerţ şi industrie, parteneri 

sociali, ONG-uri, instituţii publice, autorităţi locale etc. 

 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 a fost elaborat în cadrul unui larg proces partenerial. Prin 

aceste consultări s-a urmărit: 

 

• Obţinerea acordului partenerilor în stabilirea obiectivelor 

prioritare de dezvoltare; 

• Asigurarea transparenţei în procesul de elaborare; 

 

La elaborarea POS DRU 2007-2013 s-a ţinut cont de Planul Naţional 

de Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

2007-2013, care au integrat în strategiile lor obiectivele tuturor 

documentelor relevante în domeniul dezvoltării resurselor umane. 

 

 



Obiectivele POS DRU 

 

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului 

uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea 

educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 

asigurarea participării crescute pe o piaţă a  muncii modernă, 

flexibilă şi inclusivă, pentru 1.650.000 de persoane. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 

 

• Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de 

calitate, inclusiv a învăţământului superior şi cercetării; 

• Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi 

productivităţii muncii 

• Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii; 

• Dezvoltarea unei pieţe a muncii  modernă, flexibilă şi 

inclusivă; 

• Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor 

inactive, inclusiv în mediul rural; 

• Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare; 

• Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe 

piaţa muncii. 



 

Axele prioritare ale POS DRU 

 

POS DRU finanţează şapte domenii de activitate, cunoscute şi sub 

denumirea de “Axe prioritare”. Fiecare din aceste axe prioritare este 

împărţită la rândul ei în mai multe subdomenii, denumite şi 

“Domenii majore de intervenţie”. 

 

Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare şi o axă prioritară 

dedicată asistenţei tehnice, astfel: 

 

� Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în 

sprijinul  creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 

pe cunoaştere” 

 

Axa prioritară 1 urmăreşte modernizarea sistemelor de educaţie şi 

formare profesională prin dezvoltarea de standarde şi instrumente 

specifice la nivel de sistem şi de furnizori de educaţie şi formare, 

crearea condiţiilor de dezvoltare a unor rute flexibile de învăţare pe 

tot parcursul vieţii, dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare în 

concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, asigurarea calităţii la toate 

nivelurile de educaţie, prin îmbunătăţirea competenţelor cadrelor 

didactice, formatorilor şi cercetătorilor. În scopul dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere vor fi susţinute activităţile 



inovatoare, programele doctorale şi post-doctorale care să vină în 

sprijinul competitivităţii şi creşterii economice. 

 

 

� Axa Prioritară 2 

„Corelarea învăţării pe 

tot parcursul vieţii cu 

piaţa muncii” 

 

Axa prioritară 2 finanţează activităţi care urmăresc facilitarea 

tranziţiei de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea de programe 

integrate de orientare şi consiliere în carieră şi prin sprijinirea 

parteneriatelor între şcoli, universităţi şi întreprinderi, prevenirea şi 

corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin programe 

integrate pentru prevenirea abandonului şcolar, încurajarea 

participării şcolare şi reintegrarea celor care au părăsit şcoala 

timpuriu, creşterea accesului şi participării la  formare profesională 

continuă prin diversificarea programelor de formare profesională 

continuă şi sprijinirea participării angajaţilor la astfel de programe. 

 

� Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 

întreprinderilor” 

 

Axa prioritară 3 urmăreşte promovarea culturii antreprenoriale ca 

un factor important al creşteri competitivităţii economice, prin 



acţiuni de formare pentru asigurarea pregătirii de bază în 

management a celor care vor să înceapă o afacere, prin 

îmbunătăţirea competenţelor manageriale la nivelul angajaţii acelor 

sectoare afectate de restructurări economice. Totodată, vor fi 

finanţate acţiuni care vizează îmbunătăţirea adaptabilităţii 

întreprinderilor, în special a IMM-urilor, dar şi a angajaţilor, faţă de 

schimbările intervenite ca urmare a introducerii pe scară largă a 

tehnologiilor moderne şi a soluţiilor organizaţionale noi. Va fi 

susţinută dezvoltarea parteneriatului şi vor fi încurajate iniţiativele 

pentru partenerii sociali şi societatea civilă. 

 

 

� Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de 

Ocupare” 

 

Modernizarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

va fi abordată la nivel naţional, pentru a îmbunătăţi calitatea 

serviciului public de ocupare, a diversifica serviciile de ocupare 

furnizate, făcându-le mai vizibile şi mai accesibile pentru beneficiari 

– şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatori. 

 

Acţiunile în acest domeniu finanţate prin POS DRU vor viza: 

asigurarea unei mai mari transparenţe a oportunităţilor de ocupare 

şi formare profesională la nivel naţional şi local, în vederea facilitării 

mobilităţii geografice şi ocupaţionale; anticiparea mai bună a 



nevoilor pieţei muncii, inclusiv a deficienţelor şi blocajelor pe piaţa 

muncii; managementul corespunzător al migraţiei forţei de muncă. 

 

� Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 

 

Axa prioritară 5 propune măsuri pentru motivarea persoanelor 

inactive în vederea reintegrării lor pe piaţa muncii, furnizarea de 

asistenţă şi consiliere, promovarea mobilităţii geografice şi 

ocupaţionale şi eliminarea perioadelor de inactivitate economică. 

Proiectele ce vor fi lansate vor promova măsurile active pe piaţa 

muncii pentru tinerii şomeri şi şomerii de lungă durată, precum: 

formare profesională, servicii de mediere a locurilor de muncă, 

orientare şi consiliere 

profesională, inclusiv dobândirea 

de abilităţi antreprenoriale. 

subzistenţă, POS DRU va urmări 

atragerea acestei categorii spre 

domenii de activitate non-agricole (turism, servicii, construcţii, alte 

ramuri ale industriei), pentru care se vor asigura programe integrate 

vizând conştientizarea cu privire la oportunităţile de ocupare 

existente în alte domenii, formarea profesională, consilierea şi 

orientarea în carieră, plasarea în  muncă, etc. 

 

 

 



� Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”  

 

Prin axa prioritară 6, POS DRU va finanţa operaţiuni având ca 

finalitate creşterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe 

piaţa muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile 

aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la 

educaţie şi la un loc de muncă. Prin POS DRU vor fi finanţate 

proiecte având ca scop promovarea economiei sociale, ca factor de 

integrare în societate a persoanelor care întâmpină dificultăţi la 

angajare (populaţia de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tinerii 

peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, 

persoane care au suferit o condamnare etc.). Totodată, vor fi 

susţinute dezvoltarea serviciilor sociale integrate şi formarea 

personalului din sistemul de asistenţă socială. Vor fi promovate 

măsuri vizând asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi 

vor fi încurajate iniţiativele transnaţionale în toate domeniile. 

 

� Axa Prioritară 7 „Asistenţă tehnică” 

 

Axa prioritară 7 finanţează acţiuni de sprijinire a Autoritaţii de 

Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane şi a Organismelor Intermediare în 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea Programului, precum şi 

pentru informarea beneficiarilor cu privire la domeniile în care poate 

fi accesat FSE. 



2. Obiectivele proiectului „Oportunităţi de 
ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei 
rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord” 

 
  

În noiembrie 2010, 

Asociația pentru Infrastructură 

Regională și Dezvoltare 

Durabilă Someș Dej a demarat 

implementarea proiectului 

strategic ”Oportunități de 

ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a 

Transilvaniei Centrale și de Nord”, durata de implementare a 

acestui proiect fiind de 36 de luni. 

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European  în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 şi gestionat inițial de către Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, iar mai apoi de către Organismul Intermediar pentru 

Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor 

Umane Nord-Vest, se încadrează în axa prioritară nr. 5 

”Promovarea măsurilor active de promovare”,  Domeniul major de 

intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 

zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 

ocuparea forţei de muncă”.   



Proiectul vizează îmbunătățirea calității resurselor umane 

în zonele rurale din regiunile Transilvania Centrală și de Nord, în 

vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole, dar 

și să contribuie la asigurarea sustenabilității pe termen lung în 

zonele rurale prin formarea destinată dezvoltării abilităților și 

competențelor profesionale ale persoanelor ocupate în agricultura 

de subzistență. 

 Prin obiectivul general, proiectul și-a propus să contribuie 

la dezvoltarea durabilă a arealului rural transilvănean, prin 

îmbunătățirea calității resurselor umane, prin formare profesională, 

pentru facilitarea accesului acesteia către activități non- agricole, în 

acord cu principiul protecției și conservării mediului înconjurător. 

Prin implementarea acestui 

proiect am contribuit la 

creșterea ocupării formale în 

activități non agricole a 

populației din mediul rural 

aparținând celor două regiuni 

de dezvoltare, și implicit la realizarea obiectivelor strategiilor 

naționale și a celor europene conform Agendei Lisabona.   

 Obiectivul specific al proiectului constă în implementarea 

unui program integrat de formare pentru locuitorii din zona rurală a 

Transilvaniei Centrale și de Nord, pentru a oferi calificări 

profesionale în meserii cerute pe piața muncii precum și dobândirea 

de noi abilități și competențe, în activități non-agricole populației 



ocupate în agricultura de subzistență. Astfel, pentru persoanele 

provenind din agricultura de subzistență, s-au realizate cursuri de 

formare profesională finalizate cu acordarea de certificate de 

calificare și absolvire, conform legislației privind formarea 

profesională a adulților, pentru meserii în domenii non-agricole 

pentru care există cerere pe piața locală a muncii: turism și comert, 

completate cu abilități în domeniul utilizării calculatoarelor și 

elemente de dezvoltare durabilă. Efectele pozitive ale proiectului se 

vor înregistra atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Din 

punctul de vedere al paticipanților în proiect, pe termen scurt, 

calificările obținute/competențele suplimentare dobândite,  

înseamnă o creștere a respectului de sine în raport cu piața muncii și 

a siguranței că vor putea avea un loc de muncă retribuit 

corespunzător în activități non-agricole pe o arie geografică mai 

largă (mobilitate sporită a forței de muncă).  

 Pe termen lung, calificările și competențele, dublate de 

practica profesională pot conduce la creșterea calității serviciilor și 

implicit la dezvoltarea afacerilor existente, prin atragerea și 

fidelizarea clienților în  comerț și servicii în zona proiectului, 

generând astfel o creștere a nivelului de trai și o demonstrare a 

valorii adăugate mai mari a activităților non-agricole. La nivel de 

politici, formarea profesională într-o zonă rurală intervine într-o 

zona de eșec al pieței, finanțarea din fonduri publice fiind pe deplin 

justificată. Dublată de modernizarea infrastructurii de transport și 

de introducerea utilităților în multe din satele zonei, inițiativa 



formarii poate veni să se înscrie în preocupări constante vizând 

dezvoltarea durabilă a zonei rurale a celor două regiuni de 

dezvoltare. 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 1000 de 

persoane din zonele rurale, din regiunile Transilvania Centrală și de 

Nord ocupate în agricultura de subzistență. Cele 1000 de persoane 

din grupul țintă au participat la cursuri, la finalul cărora au dobândit 

cunoștințe noi vizând dezvoltarea durabilă, managementul și 

protecția mediului. Din cele 1000 de persoane, 500 au urmat și 

cursuri certificate de către Autoritatea Națională a Calificărilor 

(ANC), după cum urmează:  

 

• Competențe certificate: 

- Competențe informatice  

(60 de ore, nivel inițiere) 

        

� Cursuri de calificare: 

- Lucrător comercial (nivelul 1) 



- Ospătar (nivelul 2)  

- Bucătar (nivelul 2)  

Prin proiect au fost finanţate subvenţii pentru participanţii la 

cursuri, aferente fiecărei zi de instruire. 

Cuantificate în termeni ai indicatorilor Documentului Cadru 

de Implementare, rezultatele proiectului nostru vor contribui în mod 

direct la atingerea indicatorilor POSDRU, astfel: indicatori de 

realizare imediată, numărul participanților din zonele rurale la 

programe integrate: 1000; indicatori de rezultat, ponderea 

participanților certificați: 50% (conform descrierii de mai sus); 

ponderea participanților certificați care vor obține un loc de muncă: 

minim 10%. 

Contribuția proiectului la obiective orizontale ale POS DRU  
� Egalitate de şanse 

 Proiectul propus asigură participarea la activitățile 

sale a tuturor persoanelor interesate, membre ale grupului ţintă 

stabilit. Toate activitățile planificate se adresează în mod egal 

femeilor și bărbaților, fără nici un fel de discriminare pe această 

baza. La activitățile proiectului paticipînd persoane din grupurile 

țintă cu domiciliul în aria proiectului. Acest proiect aduce o 

contribuție pozitivă la promovarea politicilor UE în privința egalității 

de șanse și a prevederilor POSDRU relativ la acest subiect prin 



furnizarea de tratament egal, oportunități egale și ne-discriminatorii 

în oricare din activitățile proiectului. Managerul de proiect se 

asigură că toate persoanele angajate în proiect (echipa de 

implementare și grupul țintă) sunt capabili să lucreze și să învețe 

într-un mediu fără discriminare. Managementul de proiect a produs 

un document declarație al politicii egalității de șanse, avându-și 

inspirația în RAPORTUL COMISIEI CĂTRE CONSILIU, PARLAMENTUL 

EUROPEAN, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN SI 

COMITETUL REGIUNILOR - Egalitatea– 2009, {SEC(2009) 165}  

  

Principiile tratamentului 

nediscriminatoriu se aplică 

participanților în proiect, 

nefăcându-se vreo diferențiere 

între aceștia relativ la 

apartenența de gen, rasă, vârstă, stare civilă, situație familială, 

orientare sexuală, etnie, naționalitate, confesiune religioasă, 

handicap, convingeri politice, sau apartenența la o categorie 

defavorizată. Se urmărește eliminarea oricărui criteriu care are ca 

scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 

exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 

domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte 

domenii ale vieţii publice. Managementul proiectului furnizează un 

mediu de învățare și lucru în care sunt respectate drepturile și 



demnitatea tuturor, fără discriminare, prejudecăți, intimidare și fără 

oricare forma de hărțuire; managementul de proiect, personalul 

angajat și furnizorii contractați asigurându-se că această politică a 

egalității de șanșe este implementată și monitorizată. Singura 

considerație trebuie să fie aceea că persoanele îndeplinesc cerințele 

cursului, curriculelor sau postului. Se iau în considerare calitățile și 

realizările personale în raport cu cerințele postului. Încălcarea 

politicii egalității de șanse a proiectului de către oricare angajat fiind 

tratată de managementul de proiect ca o potențială chestiune 

disciplinară căreia i se aplică legislația româneasca și cea a UE. 

Materialele de promovare menite să informeze și să atragă 

participanții la activitățile de training și informare ale proiectului și 

toate acțiunile proiectului afișează declarația politicii de egalitate de 

șanse. Respectarea principiului privind egalitatea de șanse, în cadrul 

activității de desfășurare propriu-zisă a programului de calificare 

este asigurată prin tratamentul egal al tuturor cursanților, prin 

respectarea particularităţilor survenite ca urmare a eterogenităţii 

grupului de cursanţi, prin definirea unor criterii de evaluare în cadrul 

programei prestabilite, prin care vor fi asigurate șanse egale de 

promovare a cursanților. 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Dezvoltare durabilă 

 

 În cadrul 

proiectului  se  susține un modul 

de curs Dezvoltare Durabilă cu 

durata de 20 ore pe parcursul a 3 zile pe teme de dezvoltare 

durabilă, managementul și protecția mediului înconjurator; curs 

susținut de către partenerul 2, Clubul Ecologic Transilvania. În cadrul 

acestui curs sunt prezentate aspecte de precum și cele legate de 

deșeuri, eficiența energetică, efectul de seră, utilizarea responsabilă 

a resurselor de apă și utilizarea unui pachet de măsuri destinat să 

minimizeze impactul asupra mediului. Activitățile de formare 

evidențiază importanța integrării în toate aspectele vieții a 

considerentelor privind protecția mediului. Cursurile vor fi susținute 

pentru 1000 de persoane din mediul rural al regiunilor Centru si 

Nord.  

 

� Inovare şi TIC 

 

 Proiectul sprijină dezvoltarea competențelor 

/abilităților necesare pentru Societatea Informațională, prin 

includerea cursului de competențe informatice, curs de inițiere 



certificat de ANC, având o 

durată de 60 ore. Modulele de 

instruire privind operarea pe 

calculator și navigarea pe 

internet reprezintă o cale de 

promovare a Tehnologiile 

Informației și Comunicației. 160 persoane aparținând grupului țintă 

au absolvit acest curs dobândind astfel competențe informatice. 

 În plus portalul realizat prin intermediul proiectului și 

asistența furnizată persoanelor din grupul țintă pentru utilizarea 

acestui portal reprezintă o altă cale de promovare a TIC. Portalul 

proiectului este calea cea mai simplă de a-i face pe beneficiari să 

înțeleagă cât  de importanță este TIC în dezvoltarea personală și ca 

în epoca actuală utilizarea tehnologiei informației și comunicației 

este o necesitate și nu o opțiune. 

• Îmbătrânire activă 

 Prin formarea profesională asigurată prin proiect 

persoanelor ocupate în agricultura de subzistență am contribuit la 

aceasta prioritate orizontală, oferind șansa tuturor persoanelor 

interesate, indiferent de vârsta, să dezvolte activități remunerate în 

activități non-agricole. În plus antreprenoriatul, ca opțiune în 

carieră, în urma absolvirii  unui curs de calificare certificat în 

general, nu are în vedere decât îmbătrânirea activă; este un fapt 

constatat acela că întreprinzătorii se retrag din afaceri la vârste 

mult mai înaintate decât lucrătorii angajați.   



 In  fapt orice califcare într-un domeniu cerut de 

piață duce la creșterea șanselor de îmbătrânire activă mai mult 

decât atât, competențele dobândite de cei peste 60 de bucătari și 

160 de persoane cu competențe în utilizarea calculatorului vor fi cu 

siguranță folosite ca și ocupare. 

 

 

• Abordare interregională 

 Proiectul a replicat activitățile în două regiuni 

vecine, rezultatul așteptat fiind o mai bună diseminare a 

rezultatelor, a practicilor proiectului. Au fost derulate evenimente 

locale și întâlniri cu membrii grupului țintă, în peste 13 localități din 

zona Transilvaniei de Centru coordonate de partenerul 1, 

organizația Acțiuni Sociale prin Metode Educatice Active, Ocna 

Mureș, județul Alba. Aceste activități au fost urmate de activități de 

formare profesională certificate și necertificate.  

 În zona Transilvaniei de Nord au fost organizate 

evenimente locale și întâlniri cu membrii grupului țintă în peste 60 

de localități din județele Cluj și Bistrița-Năsaud, de la demararea 

proiectului în 2010. De asemenea acestea activități au fost urmate 

de activități de formare profesională certificată și necertificată. 

 

 
 
 



3. Activitățile derulate și rezultatele obținute în cadrul proiectului 
„Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei 

rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord” 
 

 

 
ACTIVITATEA 1 
 

� S.A. 1.1. Campanie de presă, în mass media locală și 

regională 

� S.A. 1.2. Realizarea de materiale promoționale: afișe, 

pliante, broșuri. 

� S.A. 1.3. Organizare de evenimente locale și întâlniri cu 

membrii grupului țintă.  

� S.A. 1.4. Realizare și actualizare portal coținând pezentarea 

angajatorilor din rural și a locurilor de muncă oferite. 

ACTIVITATEA 2 

� S.A.2.1 Furnizarea programelor de formare profesională 

necertificate (Dezvoltare Durabilă) pentru persoanele 

ocupate în agricultura de subzistență. 

� S.A.2.2 Furnizarea programelor de formare profesională 

certificate pentru persoanele ocupate în agricultura de 

subzistență. 

ACTVITATEA 3 

� Servicii de ocupare adresate grupului țintă al proiectului 

  

 



 

ACTIVITATEA 1 

 

S.A. 1.3. Organizare de 
evenimente locale și 
întâlniri cu membrii 
grupului țintă  
 

În cadrul acestei 

activități de la demararea 

implementării proiectului 

au avut loc întâlniri cu membrii grupului ţintă în centrele de comună 

aparţinând ariei proiectului, seminarii locale cu scopul promovării 

activităţilor proiectului şi atragerii membrilor grupului ţintă la 

activităţile de instruire oferite.  

 La această activitatea derulată de AIRDD Someș Dej împreună 

partenerul 2, Clubul Ecologic Transilvania (Cluj-Napoca), au 

participat peste 1500 de persoane ocupate în agricultura de 

subzistență din peste 120 de sate din cele două regiuni țintă ale 

proiectului, Transilvania Centru și Nord. Activitatea noastră a fost 

susținută în regiunea Centru, inițial de către partenerul  Clubul de 

Ecologie și Turism Montan ALBAMOT, și ulterior de către  

organizația parteneră Acțiuni Sociale prin Metode Educative Active 

(Ocna Mureș). 

Seminariile de informare s-au desfăşurat în spaţiile puse la 

dispoziţie de autorităţile locale  după următoarea structură:   



Partea I- susţinută de membrul echipei de implementare 

AIRDD Someş Dej- Prezentarea proiectului „Oportunităţi de ocupare 

în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei 

Centrale şi de Nord” POSDRU/83/5.2/S/59130 şi a beneficiilor pe 

care le aduce participarea la activităţile derulate în cadrul acestuia 

beneficiarilor direcţi, persoanelor ocupate în agricultura de 

subzistenţă; Partea II- susţinută de membrul echipei Partenerului 2 

Clubul Ecologic Transilvania- Dezvoltare Durabilă; Partea III- 

moderată de membrul echipei de implementare AIRDD Someş Dej - 

Discuţii cu participanţii privind oportunităţile de dezvoltare 

individuală dar şi de ocupare în cazul părăsirii agriculturii de 

subzistenţă. 

S.A. 1.4. Realizare si actualizare portal  

Portalul  conţine toate informaţiile necesare cu privire la 

realizarea unei legături între membrii grupului țintă al proiectului 

care doresc să beneficieze de avantajele unui astfel de instrument 

menit să sprijine ocuparea, mai ales în cazul absolvenţilor cursurilor 

derulate în cadrul proiectului,  şi  posibilii angajatori de pe piaţa 

muncii din aria de acţiune a 

proiectului. 

Portalul 

www.ocupareairdd.ro  conține o 

bază de date cu două 

componente CANDIDAȚI  și 



COMPANII. La secțiunea CANDIDAȚI se regăsesc, persoanele 

calificate în diverse meserii, membrii ai grupului țintă al proiectului. 

Secțiunea COMPANII reunește agenții economici din aria grupului 

țintă a proiectului, zona rurală a Transilvaniei Centrale și de Nord și 

le permite acestora să posteze anunțuri cu locurile de muncă 

disponibile. Portalul se dorește astfel un instrument util și eficient în 

vederea creșterii gradului de ocupare în rândul persoanelor ocupate 

în agricultura de subzistență. 

Portalul poate fi consultat prin accesarea paginii web a 

asociației la adresa www.airdd.ro, secțiunea PORTAL 

OPORTUNITĂȚI DE OCUPARE. Pentru agenții economici care doresc 

să vizualizeze profilul candidaților,  este necesar crearea unui cont 

de utilizator.  

 

ACTIVITATEA 2  
 
Furnizarea programelor de formare profesională 
 
 

� S.A.2.1 Furnizarea programelor de formare profesională 

necertificate (Dezvoltare Durabilă) pentru persoanele 

ocupate în agricultura 

de subzistență. 

Pe parcursul modului 

de Dezvoltare Durabilă, cu 

durata de 20 de ore, 



participanților le-au fost prezentate aspecte sensibile legate de 

probleme de mediu, legătura dintre acestea și activitatea 

economică, gestionarea eficientă a deșeurilor, eficiența energetică, 

efectul de seră, utilizarea responsabilă a resuselor de apă dar și 

măsurile destinate minimizării impactului negativ asupra mediului. 

Aspectele menționate anterior au fost integrate într-o structură de 

exerciții practice având ca obiectiv evidențierea în plan concret a 

importanței integrării în toate aspectele vieții a considerentelor 

privind protecția mediului. Exercițiile practice desfășurate în cadrul 

acestui modul au fost structurate astfel încât fiecare participant să  

contribuie la o mai bună înțelegere a situației actuale la nivel local și 

regional, prin scrierea ideilor proprii sub forma unor fișe de proiect, 

înțelegând, în mod concret, care este rolul fiecăruia pentru 

dezvoltarea durabilă a comunității. 

La acest curs de Dezvoltare Durabilă au participat peste 

800 de persoane ocupate în agricultura de subzistență din peste 20 

de comune din cele două regiuni Transilvania Centrală și de Nord. 

 
� S.A.2.2 Furnizarea 

programelor de formare 

profesională certificate 

pentru persoanele 

ocupate în agricultura de 

subzistență. 



  AIRDD Someș Dej în calitate de furnizor de formare 

profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor 

de Formare Profesională a Județului Cluj încă din anul 2003 pentru 

programul de Competențe informatice (nivel inițiere)  iar din anul 

2012 pentru programele de calificare  Ospătar (chelner) vănzător în 

unități de alimentație (nivelul 2) și Bucătar (nivelul 2), a organizat și 

derulat împreună cu echipa sa de formatori 8 programe de formare 

pentru gruparea de competențe informatice, atât în zona de centru 

a Tansilvaniei cât și în cea de Nord; 3 programe de formare pentru 

meseria de bucătar și 4 programe de formare pentru meseira de 

ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație. Astfel AIRDD 

Someș Dej în calitate de furnizor de formare profesională autorizat a 

acordat peste 300 de certificate de absolvire/calificare persoanelor 

ocupate în agricultura de subzistență, mebri ai grupului țintă. 

 În cadrul proiectului AIRDD Someș Dej a construit în zona de 

agrement Figa, orașul Beclean, Centrul de Formare și Perfecționare 

în Turism, dotat cu echipamentele și logistica necesare în vederea 

unei pregătiri practice adecvate specificului meseriei de bucătar, 

respectiv, ospătar. Cele peste 140 de persoane ocupate în 

agricultura de subzistență care au urmat programele de formare 

amintite în cadrul proiectului, au trecut pragul centrului nostru 

beneficiind de  avantajele unei pregătiri practice și teoretice sub 

îndrumarea aplicată pe nevoile specifice de formare,  furnizată de 

către formatorii  și instructorii noștri de practică.  



 Alte peste 200 de persoane ocupate în agricultura de 

subzistență, atât din regiunea Transilvaniei Centrale cât și de Nord 

au dobândit calificarea pentru meseria de lucrător în comerț 

participând la programele de formare certificate organizate în 

cadrul proiectului  „Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării 

durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”. 

 

 

 

ACTVITATEA 3 

 

 

� Servicii de ocupare adresate grupului țintă al proiectului 

 

 

 

 



În cadrul proiectului 1000 de persaone ocupate în agricultura de 

subzistență au beneficiat de servicii de ocupare în vederea integrării 

pe piața muncii și părăsirii agriculturii de subzistență.  

Ca urmare a participării la programe integrate, fie că este vorba 

despre informare-consiliere–mediere, sau formare profesională 

certificată urmată de mediere sau precedată de informare-

consiliere, peste 10 persoane ocupate în agricultura de subzistență 

din Transilvania Centrală și de Nord au reușit să își găsească un loc 

de muncă, părăsind astfel agricultura de subzistență. 

 

 

4. Echipa de proiect și partenerii despre cum se Învață meserie 

 

• ”Rolul nostru… să rămânem activi!, Ionel Dîncu, manager 

proiect/director executiv AIRDD Someș Dej  

 

În opinia 

dumneavoastră, odată 

implementat acest proiect, 

dincolo de cifre și indicatorii, 

zona rurală a Transilvaniei 

oferă oportunități de ocupare?  

- Este greu cuantificabil. Noi nu ne-am propus să creem 

locuri de muncă ci doar să oferim o meserie – o șansă în 

plus. Zona rurală oferă mici șanse de angajare iar orașele 



mici se confruntă și ele cu probleme de angajare. In timp, 

prin consecvență vom învăța să punem în practică strategii  

integrate, până atunci pot spune că Zona Rurala a 

Transilvaniei încearcă  să-și descopere potențialul. 

Este suficient să înveți 

o meserie pentru a părăsi 

agricultura de subzistență? 

-Da și nu, doar prin 

consecvență și seriozitate, 

altfel șansele sunt mici. 

 

Care a fost cea mai mare provocare pe care ați 

întâmpinat-o pe parcursul implementării acestui proiect? 

-Nu am întâmpinat mari provocări doar… multă muncă! 

Cea mai plăcută surpriză pe care v-a furnizat-o acest 

proiect? 

-Atitudinea la sfârșitul cursurilor a majorității cursanților, emoțiile 

de la examene, bucuria trecerii examenelor… lucruri mărunte!  

Prin acest proiect a fost construit în, zona de agrement 

Figa, Centrul de Formare și 

Perfecționare în Turism al 

AIRDD Someș Dej. De ce a 

fost nevoie, în opinia 

dumneavoastră, de o astfel 



de structură pentru procesul de instruire? 

-Orice proiect pentru dezvoltarea resurselor umane trebuie 

să construiască competențe noi, atitudine pozitivă, durabilă în 

comunitate, și o infrastructură mică sau mare care să amintească 

și/sau să continue să dezvolte sau să racordeze cel puțin energiile 

pozitive, starea de spirit creată după trei ani de muncă. Si dacă urci 

Everestul, cu toate greutățile, în vârful muntelui, la 8850 m, mai este 

energie să se monteze și steagul... Centrul de Formare și 

Perfecționare în Turism este  steagul nostru. 

 

 

Cum vedeți acest centru pe 

viitor? Și care ar fi locul unei 

astfel de structuri de 

formare în contextul 

dezvoltării durabile a zonei? 

 

-Continuăm. Deja am început să planificăm activități de formare, 

atât prin noi proiecte cu finanțare nerambursabilă, cât și alte 

activități de formare contra cost. 

Rolul nostru… să rămânem activi! 

 

 

 



• ”Poate că centrul ar putea acționa în viitor ca și 

catalizator al dezvoltării, furnizând  servicii de consultanță  

întreprinzătorilor, sau de promovare a zonei, inclusiv în 

vederea atragerii investitorilor dispuși să construiască 

structuri de primire de mari dimensiuni, care să poată 

permite utilizarea mai eficientă a băilor sarate din zonă.” , 

Cristian Dogar coordonator formare AIRDD Someș Dej   

 

Cât de sustenabile sunt investițiile în instruirea și 

formarea profesională a resursei umane din mediul rural?  

- Nu întotdeauna investițiile în resursa umană își arată 

rezultatele imediat. Pot trece luni sau chiar ani până când, 

într-o împrejurare anume, persoana calificată să facă uz de 

calificările pe care le are pentru a ocupa un loc de muncă 

pe care, la momentul acela, îl consideră ca fiind cel mai 

potrivit. Ceea ce este însă important din punctul de vedere 

al investiției este selecția subiectului acesteia. Furnizorul de 

formare ar trebui să își facă propriile proiecții cu privire la 

modul în care investiția pe care o face ar trebui să își arate 

rezultatele, selectând astfel, din lista alternativă, pe cei mai 

potriviți subiecți. Un tânăr din mediul rural va ajunge mai 

greu îngrijitor la domiciliu decât o femeie de vârsta a doua. 

Specificitățile meseriilor și ale zonei ar trebui luate în 

considerare, odată cu disponibilitatea subiecților în a se 

mobiliza pentru identificarea și ocuparea unui loc de 



muncă. Cele trei elemente, necesitând pentru studiu date 

actualizate, nu sunt întotdeauna ușor de conciliat, situație 

în care eficacitatea formării, care poate fi definită parțial 

prin sustenabilitate, ar putea fi afectată. 

              Persoana ocupată în agricultura de subzistență, 

devenită persoana calificată,  și astfel intră în competiția 

pentru un loc de muncă pe  piața oportunităților de 

ocupare în mediul urban poate reprezenta o 

”amenințare” la adresa cadidaților din orașe? 

dreptul de a ocupa un  persoaneiconferă  unei calificări eținereaD-

urile calificare poate fi recunoscută. Locloc de muncă oriunde acea 

de muncă sunt disponibile, atât în urban cât și în rural. Factorul care 

candidați, unul provenind din rural și altul poate să diferențieze doi 

din urban este costul prezentei la locul de muncă. Dacă cel din 

urban, locuind aproape, poate să accepte salarii mai mici, cel din 

de timp și resurse pentru a ajunge la locul de  rural, având  nevoie

muncă din urban este în mod 

cert dezavantajat în  raport cu 

primul. Dacă primul nu are 

alternative la locul de muncă, 

ă al doilea realizeaz-cel de

venituri nefiscalizate din 

agricultura de subzistență. Astfel, înainte de a decide să candideze 

pentru un loc de muncă la oraș, locuitorul zonei rurale realizează o 

determinare a costului de oportunitate, ținând cont că, pe lângă 



pe care trebuie să îi cheltuie cu transportul, pierde și prin banii 

ilor agricole. Pensia și stabilitatea veniturilor sunt neglijarea activităț

factori motivanți, la care se pot adăuga și subvențiile 

Locuitorul zonei  guvernamentale destinate creșterii mobilității.

având calificări comparabile, poate fi deci considerat de rurale, 

onei urbane un competitor doar în cazul în care costul către cel al z

pe la interviul de oportunitate îl determină pe cel din rural să partici

aici însă pot interveni elemente ale percepției de  pentru angajare; și

i de la ucrătorulunatură obiectivă ale angajatorului. Deplasarea l

, ii la drumuri, inundații, reparațpezimare distanță implică un risc (ză

l asume, -scumpirea transportului, etc.) pe care poate decide să nu și

preferând angajarea candidatului din mediul urban. Situația este 

celui din rural, în cazul în similară, dar cu raționament în favoarea 

care locul de muncă se află în mediul rural. In concluzie, în situația 

a stimulării forței de muncă în Romania, persoanele actuală 

calificate din rural ar putea fi doar în anumite condiții luate în 

pentru cei din mediul urban. considerare ca și competitori 

 

              Pentru a putea afirma ca procesul de formare 

profesională a fost unul eficace trebuie în mod necesar să vorbim 

și de integrarea pe piața 

muncii?  

              - Eficacitatea este 

definită prin modul în care 



politica și-a atins obiectivele. In cazul în care obiectivul politicii 

constă în integrarea pe piața muncii, în mod clar eficacitatea implică 

măsuratori ale numărului de persoane care și-au găsit un loc de 

muncă, prin determinarea unor legături rezonabile între situatia 

raportată și eforturile în acest sens depuse de către cei ce 

raportează. Eficacitatea ar trebui însă urmărită în timp, nu toți cei 

care au beneficiat azi de formare vor reuși mâine să-și găsească un  

loc de muncă. Poate că cel mai bine ar fi, ca atunci când vorbim de 

eficacitate, să ne referim la impact, iar impactul poate să fie sesizat 

și în creșterea oportunităților de a accesa locuri de muncă în viitor, 

ca urmare a calificărilor deținute. 

 

 Cum vedeți rolul și misiunea Centrului de Formare și 

Perfectionare în Turism pe viitor? 

 

  -Prin amplasarea  într-o zona în care, în ultimii cinci ani 

turismul a avut o creștere substanțială, există oportunități pentru o 

contribuție însemnată a centrului, prin desfățurarea activităților 

specifice, la realizarea masei critice care să ofere sustenabilitate 

turismului din zonă, trecându-l de pragul turismului de weekend. 

Creșterea turismului în zona nu va fi infinită astfel că, din 

perspectiva sustenabilității serviciilor de formare ar trebui 

identificate noi piețe, în paralel cu identificarea locurilor de muncă 

ce ar putea justifica decizia locuitorilor din zonă pentru a apela la 

serviiciile de formare. Poate că centrul ar putea acționa în viitor ca și 



catalizator al dezvoltării, furnizând servicii de consultanță  

întreprinzătorilor, sau de promovare a zonei, inclusiv în vederea 

atragerii investitorilor dispuși să construiască structuri de primire de 

mari dimensiuni, care să poată permite utilizarea mai eficientă a 

băilor sărate din zonă. 

 

� ”…pregătiți într-un 

astfel de centru 

vor fi apți pentru a 

face față  

cerințelor pe piața 

muncii”     Viorica Pavalache, formator AIRDD 

Someș Dej- modulul teoretic de specialitate pentru 

cursurile de BUCĂTAR și OSPĂTAR 

Aveți o experiență importantă atât ca formator în 

instruirea adulților dar și cadru didactic în învățământul liceal care 

a fost totuși cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o pe 

parcursul derulării sesiunilor de formare din cadrul acestui proiect 

-În cadrul fiecărei serii de cursanți există cursanți care vor 

să învețe și cursanți care vor doar să bifeze un curs. Majoritatea au 

fost și sunt interesați și pun întrebări legate de curs și de legături ale 

cursului cu situații reale. Ei apreciază cel mai mult partea aplicativă 

a cursului.  

 



Care a fost lucrul care v-a surprins cel mai tare la seriile de 

cursanți pe care i-ați pregătit pe parcursul derulării proiectului, 

tocmai raportat la experiența dumneavoastră de cadru didactic? 

-Spre deosebire de elevi, care în general așteaptă 

informații, cursanți participanți la aceste programe de formare 

lucrează în majoritatea timpului interactiv. 

 Cum vedeți dumneavoastră existența unui centru de 

formare și perfecționare funcțional pentru meseriile din zona 

serviciilor în turism? 

-Dacă se menține același standard de pregătire, cursanții 

pregătiți într-un astfel de centru vor fi apți pentru a face față  

cerințelor pe piața muncii. In aceste condiții Centrul de Formare și 

Perfecționare în Turism al AIRDD Someș Dej ar putea fi un centru de 

formare etalon. 

 

 

� ”Într-o 

bucătărie 

care nu este 

dedicată 

educației ….. 

este în schimb foarte ușor să înveți greșit tehnicile 

de bază sau etica și comportamentul” Horia Șimon-  

Chef/formator AIRDD Someș Dej, modul practică 

curs BUCĂTAR 



 

Bucătar - profesor sau profesor-bucătar?  

            -  Întotdeauna bucătar - profesor!!! Este imperativ ca într-un 

proces educațional participantul să fie cel ce transmite mai departe 

cunoștințele sale. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre un domeniu 

în care practica este aproape tot. Sigur că partea de teorie are un rol 

foarte important și că profesorul - bucătar abordează altfel procesul 

educațional, baza cunoștințelor este cu siguranță teoria. 

 

 Care este prima lecție pe care profesorul Horia Simon o 

predă cursanților și de la care dacă lipsești nu se prea poate spune 

că ai învățat meseria de bucătar? 

 -In termeni tehnici prima lecție ar fi: competențele 

bucătarului. In termeni "reali" prima lecție trebuie să fie cea în care 

cursantul trebuie să înțeleagă importanța socială a meserie de 

bucătar. Preocuparea pentru mâncare sănătoasă este din ce în ce 



mai prezentă în cotidianul nostru, cărți precum:  Ești ceea ce 

mănânci sau Cum mănânci așa gândești sunt doar câteva exemple 

că acest fenomen ia amploare. Dincolo de  beneficiile și satisfacțiile 

meseriei, apare aceasta conjunctură socială în care meseria/statutul 

de bucătar are o nouă dimensiune dar mai ales responsabilitate; 

aceea de a oferi sănătate, bună dispoziție și nu în ultimul rând 

puțină artă....culinară. Nicio lecție nu este indispensabilă în afară de 

aceasta, pentru că în urma cursului poți să fii un bucătar bun, dar 

niciodată nu vei fi un bucătar adevărat dacă nu faci meseria cu 

pasiune și nu dăruiești oamenilor puțin mai mult decât o simplă 

mâncare. 

 

 Ce este, în opinia dumneavoastră, bucătăria - școală? 

 -Locul în care trebuie să se facă primii pași corecți în această 

meserie. Într-o bucătărie care nu este dedicată educației este mult 

mai greu să înveți lucrurile de bază și cele corecte; este în schimb 

foarte ușor să înveți greșit tehnicile de bază sau etica și 

comportamentul. De aceea consider că spațiul destinat practicii în 

cadrul cursului de bucătar trebuie să existe în primul rând (pentru că 

marea majoritate a școlilor duc lipsă de acest spațiu vital), apoi să 

fie cât mai bine utilat și condus de un personal dedicat și 

profesionist. 

  

 

 



� AugustinȚerea, 

instructor/preparator 

practică AIRDD Someș Dej, 

cursul de OSPĂTAR 

„Pe parcursul derulării proiectului, lucrul care m-a surprins cel 

mai tare la seriile de cursanţi pe care i-am pregătit a fost 

dedicaţia şi interesul arătat în vederea acumulării de informaţii 

noi, respectul de care dau dovadă faţa de lectori şi faţa de 

ceilalţi participanţi la cursul de formare profesională, precum şi 

implicarea acestora în stagiul de pregătire practică în vederea 

perfecţionării serviciilor prestate către clienţii unităţilor de 

alimentaţie publică.”  

 

  

„Existență unui 

centru de 

formare şi perfecţionare în turism şi alimentaţie publică 

este una cu adevărat benefică, dat fiind faptul că serviciile 

întâlnite în turism la momentul de faţă în România pot fi 

îmbunătăţite şi perfecţionate iar personalul din acest 

domeniu trebuie să fie unul calificat și bine pregătit pentru 

a putea îmbunătăți calitatea acestor servicii.” 

 



� ”….persoanele din grupul țintă trebuie să devină 

capabile să utilizeze critic și sigur tehnologiile 

societăţii informaţionale pentru a căuta noutăți din 

domeniul agriculturii, legislație, a se informa” 

Ramona 

Humeniuc- 

formator 

AIRDD Someș 

Dej, curs 

Competențe informatice 

 Care a fost lucrul care v-a surprins cel mai tare la seriile de 

cursanți pe care i-ați pregătit pe parcursul derulării proiectului, 

raportat la experiența dumneavoastră de cadru didactic? 

 

 -Interesul pentru activitățile pe calculator care urmau să se 

desfășoare, seriozitatea cu care abordau fiecare temă ce 

presupunea dobândirea competențelor informatice și curiozitatea 

pentru deprinderile practice în vederea utilizării rețelei Internet.  

      

  Care a fost cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o 

pe parcursul derulării sesiunilor de formare din cadrul acestui 

proiect?  

 -Cea mai mare provocare întâlnită a fost să lucrez cu 

persoane care nu au avut niciodată contact real cu un computer sau 



cu noțiuni legate de arhitectura calculatoarelor, care proveneau din 

medii defavorizate și să le dezvolt abilitățile practice în domeniul 

tehnologiei informației, să le formez un limbaj de specialitate.  

 

  

 Cât de necesare sunt competențele informatice pentru 

persoana ocupată în agricultura de subzistență? 

 

-Sunt imperios necesare și pentru persoanele ocupate în 

agricultura de subzistență. Argumente în acest sens ar fi 

următoarele: persoanele din grupul țintă  își dezvoltă capacitatea de 

comunicare și informare prin utilizarea echipamentelor TIC, trebuie 

să devină capabile să utilizeze critic și sigur tehnologiile societăţii 

informaţionale pentru a căuta noutăți din domeniul agriculturii, 

legislație, a se informa,deci, prin intermediul rețelei Internet; 

persoanele țintă pot folosi  computerul pentru stocare, producere, 

prezentare şi schimb de informaţii,  comunicare şi participare la 

reţele de colaborare prin intermediul Internetului; prin promovarea 

competențelor informatice urmărim îmbunătăţirea calităţii 

resurselor umane care în prezent practică o agricultură de 

subzistenţă in zonele rurale, pentru a fi capabili să facă faţă 

cerinţelor pieţei muncii în activităţi non-agricole. 

 

 

 



� Cristian Rusu - formator AIRDD Someș Dej, curs 

Competențe informatice 

”Am fost surprins de deschiderea de 

care au dat dovadă marea majoritate a 

cursanților față de curs. Dorința lor de a 

învăța lucruri noi”.  

”Cea mai mare provocare a fost aceea de a convinge cursanții că 

această acțiune este una serioasă, cu program și cu rezultate 

așteptate”. 

 

 

� Peste 800 de absolvenți ai modulului de Dezvoltare 

Durabilă susținut în cadrul proiectului de către 

partenerul CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA  

 

"Timp de 3 zile cat a durat fiecare curs de dezvoltare durabilă, 

împreună cu participanţii din fiecare comună, am discutat despre 

paşii procesului de dezvoltare durabilă la nivel global şi am 

comparat şi analizat situaţia actuală şi perspectivele locale în 

contextul dezvoltării durabile. 

A fost importantă prezentarea legislaţiei privind participarea publică 

si a reglementărilor europene actuale, prin care s-a pus accentul pe 



implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor la nivel local.”(Alin ROȘCA, 

Clubul Ecologic Transilvania) 

 

� ”…am ajuns la concluzia că zona rurală are 

nevoie de „agenţi” de dezvoltare durabilă la nivel 

local şi mai mult, devine o obligaţie atât a 

administrației locale, cât şi a cetăţenilor, de a se 

implica activ în procesul de dezvoltare locală, 

durabilă şi responsabilă, pentru a pune în valoare 

patrimoniul rural” Alin Roșca- Lector Dezvoltare 

Durabilă, Clubul Ecologic Transilvania 

 

               Este dezvoltarea 

durabilă un concept care se  

”predă”? 

            -  Nu este neapărat un 

concept care se predă, este un concept care trebuie înţeles, însuşit şi 

aplicat în viaţa noastră de zi cu zi.  A fost important sa înţelegem de 

ce şi cum s-a dezvoltat acest concept, care au fost problemele care 

au stat la baza declanşării procesului de dezvoltare durabilă la nivel 

global (criza energetică, gestionarea resurselor de apă, 

managementul deşeurilor, etc) şi împreună cu participanţii să 

înţelegem rolul fiecăruia dintre noi la protejarea resurselor planetei 

si modalităţile de acţiune la nivel local, de la acţiuni simple, 



individuale (colectarea selectivă a deşeurilor, poluarea râurilor, etc), 

până la acţiuni mai complexe, colective (reablitarea unor spaţii verzi 

locale, reţele de apă şi canalizare, etc) 

 

 Peste 800 de persoane ocupate în agricultura de 

subzistență din zona rurală a Transilvaniei Centrale și de Nord au 

participat la cursul de Dezvoltare Durabilă susținut de Clubul 

Ecologic Transilvania în cadrul acestui proiect. Are zona rurală 

nevoie de ”agenți” ai dezvoltării durabile? 

           - In urma activităţilor desfăşurate, am ajuns la concluzia că 

zona rurală are nevoie de „agenţi” de dezvoltare durabilă la nivel 

local şi mai mult, devine o obligaţie atât a administrației locale, cât 

şi a cetăţenilor, de a se implica activ în procesul de dezvoltare locală, 

durabilă şi responsabilă, pentru a pune în valoare patrimoniul rural. 

Pe parcursul desfăşurării cursurilor, prin prezentările si exerciţiile 

desfăşurate am punctat importanţa spaţiului rural: 

- Spaţiul rural rămâne principalul furnizor de 

materii prime vitale (alimente, energie, apă) 

- Agricultura şi silvicultura rămân principali 

utilizatori ai resurselor naturale (pământ, apă) 

- Activităţile rurale tradiţionale (agricultură, 

silvicultură) sunt creatoarele peisajelor ce dau identitatea şi 

unicitatea peisajului rural european. 



- Spaţiul rural joacă un rol major în 

sănătatea planetei şi combaterea schimbărilor climatice. 

- Ruralul exercită o atracţie datorită modului 

de viaţă sănătos, a frumuseţilor naturale şi a moştenirii culturale 

 Am constatat cu regret lipsa comunicării adecvate între 

reprezentanţii administraţiei şi cetăţeni şi necunoaşterea legislaţiei 

şi a instrumentelor care facilitează accesul cetăţenilor la informaţiile 

de interes public, precum şi pentru participarea şi implicarea 

cetăţenilor în luarea deciziilor la nivel local. 

 Este salutară existenţa atât la nivel local cât şi la nivelul 

microregiunilor, a strategiilor de dezvoltare locale sau regionale, 

însă în marea majoritate a cazurilor aceste strategii şi procesul de 

elaborare a acestora, nu sunt cunoscute şi promovate la nivel local și 

nu este înțeles pe deplin rolul acestor strategii, atât la nivelul 

reprezentanţilor administraţiei locale cât și de către cei responsabili 

de implementarea acestora.  

 Marea majoritate a participanţilor nu aveau cunoștință 

de existenţa acestor strategii, rolul acestora şi importanța implicării 

lor atât în etapa de elaborare, cât și în punerea în practică a 

obiectivelor şi măsurilor stabilite. Nu se face legătura între 

planificarea strategică şi aplicabilitatea practică,  concretă a 

modului cum pot fi implicaţi locuitorii şi cum ar putea fi puse în 

practică, ideile frumoase de proiecte, atât socio-comunitare cât şi de 

antreprenoriat social. 



 

            Care a fost cea mai 

„durabilă” provocare întâlnită 

pe parcursul acestui proiect? 

 -Cea mai mare provocare a 

fost de a adapta şi prezenta 

noţiunile teoretice legate de dezvoltarea durabilă şi de a le corela la 

ceea ce se întâmpla la nivel local, în viața de zi cu zi, pentru a 

înțelege ca toţi suntem parte în acest proces global şi de a înțelege 

responsabilitatea noastră, a fiecăruia, pentru viitorul celor care vin 

după noi.  

 De asemenea, o 

provocare majoră pentru viitor, 

rămâne schimbarea mentalităţii 

cu privire la cooperarea la nivel 

local prin schimbarea 

mentalităţii locuitorilor, de a încuraja asocierea la nivel local și de a 

gândi proiecte comune în care cetăţenii să se implice în mod activ, 

fie că vorbim de proiecte de afaceri (agricole sau nonagricole) sau 

proiecte socio-comunitare. 

 
� ”De cele mai multe ori poate fi de ajuns ca 

un singur om să aibă o idee și să ia 

atitudinea potrivită pentru a produce o 

schimbare pozitivă în jurul său” Radu 



Verdeș, facilitator comunitar, Organizația 

partener Acțiuni Sociale prin Metode 

Educative Active (ASMEA) Ocna Mureș 

 Pe parcursul implementării acestui proiect 
ați lucrat cu diferite comunităti, unele au răspuns imediat 
acțiunilor dumneavoastră, altele mai greu, altele deloc. Care este 
cel mai important lucru, în opinia dumneavoastră, atunci când 
vorbim despre dezvoltare comunitară? Sau altfel spus, care este 
”ingredientul” secret pentru a provoca o comunitate să răspundă 
oportunităților oferite    printr-un astfel de proiect? 
 

Am pornit, în acțiunea de facilitare, de la ideea că fiecare 

din noi este responsabil, în măsură mai mică sau mai mare, de 

calitatea propriei vieţi, dar şi de bunăstarea celor din jurul nostru. 

Experiența acestui proiect demonstrează că  adevărata schimbare 

vine de jos în sus – de la cei mulți, care se confruntă zi de zi cu 

realitatea socială şi îşi înţeleg cel mai bine nevoile, și începe odată 

cu schimbarea la nivel individual. De cele mai multe ori poate fi de 

ajuns ca un singur om să aibă o idee si să ia atitudinea potrivită 

pentru a produce o schimbare 

pozitivă în jurul său – pentru 

sine si pentru semeni; iar alții 

ajung să îl urmeze, pentru că 

văd beneficiile. 

Facilitarea a însemnat un proces anevoios de mobilizare a 

persoanelor care au constituit grupul ținta al proiectului,  sprijinirea  

acestora pentru a participa la dezvoltarea propriei cariere,  



organizarea întâlnirilor cu grupurile de beneficiari,  cu scopul de a-i 

ajuta să înteleagă importanța implicării lor în activitățile proiectului. 

Facilitarea este un proces de lungă durată, care presupune 

identificarea persoanelor şi formarea unui grup de iniţiativă care să 

acționeze ca un catalizator în comunitate și să sprijine  potențialii 

beneficiari ai proiectului în luarea deciziei de a participa la 

activitățile proiectului, care să le dezvolte noi competențe, abilități și 

dobândirea de noi cunostințe. Intâlnirile în grupuri mai mari, la 

nivelul comunităților facilitate au creat oportunitatea membrilor 

comunității pentru a se cunoaște, a schimba idei și experiențe, a se 

motiva reciproc și a se inspira unii de la alții. Pentru a stimula 

participarea am folosit exemple de reușite ale altor beneficiari ai 

proiectului.  

Un aspect important, pe care dorim să-l menționam, este 

faptul că  beneficiarii proiectului,  încurajați de reușitele pe care le 

obțin pe parcurs, au ca rezultat creșterea încrederii în forțele proprii, 

iar unii reușesc chiar să mobilizeze, ei insiși, alți beneficiari . 

 
 

� Pe parcursul implementării  proiectului echipa de 

proiect și beneficiarii direcți ai acestuia s-au 

bucurat  de sprijinul autorităților locale și al 

actorilor activi din comunitățile din aria țintă a 

proiectului. 



� Nicolae Moldovan, Primar Oraș 

Beclean, judetul Bistriţa-

Năsăud 

       Cum vedeți integrarea Centrului de formare 

și Perfectionare in Turism construit în zona de 

agrement a Băilor Figa în cadrul acestui 

proiect, în strategia de dezvoltare a orașului Beclean? 

    -   Dezvoltarea resurselor umane este  întodeauna o prioritate a 

oricărei comunități durabile. Mai mult, dezvoltarea resurselor 

umane în domeniul turismului este o necesitate pentru tânărul 

nostru parc balnear, care are nevoie de resurse umane calificate și 

de actori, facilitatori ai progresului durabil  așa cum este organizația 

AIRDD SOMEȘ. Apoi aș putea spune că rezultatul acestui proiect 

clădirea centrului de formare este o reușită  arhitecturalaă și se 

încadrează perfect în zona turistică, adăugând valoare adăugată 

Băilor Figa. 

Cornel Săsărman, Primar comuna Braniștea  

2008-2012, județul Bistrița-Năsăud 

� Cât de necesar este in opinia 
dumneavoastra existența 
resursei umane calificate în 
mediul rural? 



                -  Ca și în mediul urban și în mediul rural este nevoie de 

personal calificat, aceștia putând fi oameni autohtoni, care să 

rămână în satul din care provin pentru a contribui la dezvoltarea 

comunității locale. Prin implementarea unui astfel de proiect 

persoanele implicate au acumulat cunoștintele necesare pentru 

dezvoltarea unor proiecte care să le aducă noi beneficii pe termen 

mediu și lung în cadrul fermelor de subzistență. 

 

 
� ”Succesul unei afaceri în domeniul serviciilor este 

strâns legat de calitatea resursei umane și de nivelul de 

profesionalism al angajaților. Orice manager și potential angajator 

știe acest lucru și resimte totodată  lipsa personalului calificat din 

domeniul serviciilor care se înscriu în zona acesta a deservirii  și 

turismului, cu atât mai mult în zone precum orașul Becelan, Băile 

Figa, care îți fac loc pe piața ca locații turistice din ce în ce mai 

căutate”.   Vasile Orban, Administrator Restaurant Bachus, 

orașul Beclean    poza ospatari 

 
”Colaborarea dintre Restaurantul Bachus și AIRDD Someș Dej în 

zona formării și calificării s-a dovedit fără îndoială fructoasă fiindcă, 

dintre cursanții care au absolvit cursul de ospătar  astăzi sunt 

angajații noștri”. 

 
 



Bradea Grigore, Primar comuna Chiuza, județul 

Bistrița-Năsăud  

Cât de necesar este în opinia dumneavoastră existența resursei 
umane calificate în mediul rural ? 

După părerea mea resursa umană calificată este cea mai 
importantă resursă existentă în mediul rural, reușind asfel să pună 
în valoare, să valorifice superior resursele materiale existente în 
mediul rural, atât prin dezvoltarea activităților agricole cât și a celor 
non-agricole. 

  Care este în opinia dumneavoastră cel mai mare beneficiu adus 
de implementarea unui astfel de proiect adresat persoanelor 
ocupate în agricultura de subzistență? 

-Consider că cel mai mare beneficiu adus de implementarea acestui 
proiect este acela că oferă posibilitatea populației rurale de a 
opta  pentru ocuparea în activități non-agricole, în cadrul unor 
intreprinderi locale. 

 

 

 

 

 



5. Cei care au Învățat meserie 

 

Gogoșeanu Radu, 44 ani, 

comuna Cuzdrioara județul 

Cluj, absolvent al cursului de 

lucrător în comerț  

 

Ce v-a motivat să participați la 

acest curs? 

-Faptul că nu mi-am găsit loc de muncă și oportunitatea asta poate 

că îmi vă da posibilitatea să îmi găsesc un loc de muncă. Mie într-un 

fel, norocul mi-a surâs pentru că făcând practică la un magazin al 

unui depozit de materiale de construcție există posibilitatea să mă 

angajez acolo iar prin faptul că am făcut acest curs (n.r lucrător în 

comerț) având și diploma am șanse mai mari să mă angajez.  

Mai aveți și alte calificări? 

-Da. Coordonator transport, agent achiziții. 

Și totuși ați considerat că o nouă calificare vă este necesară? 

-Da aveam nevoie de ceva în plus. Cred că un loc de muncă în 

domeniul vânzărilor este mai ușor de găsit; încă mai merg, în rest 

foarte slab. Cel mai mult m-a motivat faptul că am mai mari șanse 

de angajare. 

Care au fost avantajele și dezavantajele acestui program 

din punctul dumneavoastră de vedere? 



-La avantaje pot spune și socializarea. Nu stai acasă, vii la 

curs, înveți ceva, lucruri noi. Un dezavantaj ar fi faptul că ne 

deplasam cu mașina pe distanțe destul de mari. În rest nu.   

 

� Fatol Bianca Alexandra, 25 ani, comuna Unguraș, 

absolvent al cursului de lucrător în comerț. 

 

”Motivul pentru care am optat 

pentru cursul de lucrător în 

comerț a fost acela că voi găsi 

mai ușor un loc de muncă. Nu 

aveam această calificare și știu 

că este obligatoriu să fii calificat pentru meseria aceasta dacă vrei 

să te angajezi în domeniu”.  

� Roșca Ana Iuliana 43 ani, comuna Cuzdrioara, 

județul Cluj, absolventă a cursului de lucrător în 

comerț  

 

Ce v-a motivat să 

participați la acest curs? 

-Am mai lucrat în trecut ca 

vânzătoare însă neavând o 

calificare și salariul este mai mic 

plus că acum după noile legi ai nevoie de diplomă. 



Ați participat la trei dintre activitățile proiectului, 

seminarul de informare, cursul de Dezvoltarea Durabilă și cursul de 

calificare. De la cursul de Dezvoltare Durabilă care a fost cel mai 

util lucru pe care l-ați învățat? 

-Cum să gândim să ne facem o afacere, cum am putea să ne facem o 

afacere și am discutat ce impedimente ar fi - în primul rând curajul, 

apoi lipsa banilor. 

� Balla Alexandra Laurenția, comuna Mica, județul 

Cluj, 19 ani, absolventă a cursului de lucrător în 

comerț  

Ce v-a motivat să participați la 

acest curs dar și la celelalte 

activități din proiect? 

-Mi-am depus Cv-ul în mai 

multe locuri și nu m-au angajat 

pentru că nu aveam diploma. 

Am ales cursul acesta pentru că îmi place să lucrez în comerț iar 

acum sper să îmi găsesc un loc de muncă acum că am calificarea.  

 

� Plaian Ioan , comuna    

Chiuza, județul Bistrița-

Năsăud, absolvent  

al cursului de      

Competențe Informatice 



Ce v-a motivat să participați la acest proiect, ați parcus 

cursul de Dezvoltare Durabilă acum ați absolvit cursul de 

competențe informatice și știu că ați fost foarte motivat să veniți 

la curs și să învățați să utilizați calculatorul? A meritat efortul? 

-A meritat pentru că aveam nevoie de cunoștințe de 

utilizare calculator în primul rând pentru angajare, pentru că 

oriunde am mers mi-a cerut să știu să lucrez pe calculator. Nu am 

avut ocazia să particip la un astfel de curs, în zona noastră, pentru 

este vorba și de timp și de transport. De aceea ocazia asta a fost 

excelentă și sper să găsesc un loc de muncă. 

Dumneavoastră, cei din 

localitatea Chiuza ați fost 

prima serie din acest 

proiect care a  parcurs 

modulul de Dezvoltare 

Durabilă. Cum vi s-a părut 

acest curs?  

-Foarte interesant. Lucruri pe care nu le știam. Cel mai 

important lucru pe care l-am învățat la acest curs a fost aceea că 

dacă ai o idee, vrei să faci ceva în comună, pentru comunitate 

trebuie să discuți cu oamenii să îi faci să înțeleagă. Cel mai 

important este  să te faci înțeles în comunitate și așa vei fi sprijinit 

pentru a realiza ceva, a pune idei în practică în folosul comunității. 

Asta e cel mai important. 



La acest curs ați lucrat 

pe echipe, iar fiecare 

dintre echipe a propus o 

idee de proiect pentru 

comunitatea din Chiuza. 

Cum vi s-au părut 

aceste idei, pentru că sunt proiectele comunității dumneavoastră? 

-Lucrând așa în primul rând am reușit să ne cunoaștem, iar 

părerile au coincis în multe privințe. Sunt lucrurile la care nu ne-am 

gândit până acum, faptul că și la nivel local se pot face multe pentru 

creare unor locuri de muncă foarte necesare în localitatea noastră și 

că asta depinde de noi toți. 

 

Oprea Aurelia, comuna 

Târlișua, județul Bistrița-

Năsăud, 56 de ani, absolventă 

a cursului de Dezvoltare 

Durabilă ?  

Aș vrea să îmi spuneți care este cel mai important lucru pe 

care l-ați învățat de la cursul acesta, mai ales că dumneavoastră 

ne-ați spus la momentul participării la seminariile de informare că 

sunteți prea bătrână pentru a mai merge la școală. Iată că ați ales 

să participați la activitățile proiectului  ați optat și pentru un curs 

de calificare? 

-Da. Lucrător în comerț 



Acum ați finalizat cursul de Dezvoltare Durabilă. Care a 

fost lucrul cel mai important pe care l-ați învățat? 

-Niciodată nu ești prea bătrân 

să faci orice cât ai sănătate. 

Am învățat să fac un plan, un 

proiect. 

Ce proiect ați propus în cadrul 

cursului? 

-O fabrică de procesare a laptelui. Dacă se va putea face vreodată. 

 

De cine depinde realizarea unui astfel de proiect? 

-De toată comunitatea, asta am învățat; nu doar de mine. 

Chindriș Ioan, comuna Târlișua, 

județul Bistrița-Năsăud, 24 de 

ani, absolvent al cursului de 

Dezvoltare Durabilă  

La acest curs ați avut 

ca activitate propunerea unor 

idei de proiecte cu impact în comunitatea dumneavoastră, echipa 

din care ați făcut parte ce proiect a propus? 

-O fabrică de procesare a laptelui. Este ceva care lipsește, 

avem efectiv de animale însă nu avem unde procesa laptele, în zona 

noastră, acum nu există așa ceva. 

 



Și credeți că un astfel de proiect este viabil? Este doar o idee 

discutată la un curs sau îl 

vedeți ca având șanse de a fi 

pus în practică?  

-Dacă am avea fondurile 

necesare sigur că l-am pune în 

practică. 

� Rus Margareta, 

comuna Târlișua, 

județul Bistrița-

Năsăud, 25 ani, 

absolventă a 

cursului de 

lucrător în comerț și Dezvoltare Durabilă  

Ce v-a motivat să participați în momentul în care v-am 

invitat la seminarul de informare și apoi mai departe, iată, la 

cursul de Dezvoltare Durabilă și poate un curs de calificare?  

-În primul rând este primul curs despre care am auzit că se  

organizează în această zonă și având în vedere că nu am finalizat 

decât 11 clase m-am gândit că este o șansă pentru mine să fac un 

curs de calificare ca apoi să mă pot angaja. 

Ați finalizat cursul de dezvoltare durabilă care precede 

cursul de calificare. Ce ați învățat la acest curs?  



-Am aflat unele lucruri despre 

care nu cred că aș fi avut cum 

să aflu dacă nu aș fi venit la 

acest curs. Am învățat să 

scriem și să prezentăm un 

proiect și chiar ajungând acasă 

după curs nu m-a deranjat să mai scriu câteva idei. Poate nici la 

școală nu am învățat atât cât am învățat aici. Și nu îmi vine să cred 

că doar în trei zile am adăugat la ceea ce știa cunoștințe despre care 

nu am crezut vreodată că voi avea parte.  

Ce proiect ați propus împreună cu echipa dumneavoastră? 

-Un salon de înfrumusețare. Sperăm cu un pic de ajutor 

poate chiar să îl realizăm pentru că așa cum am spus la curs, pe o 

distanță de aproximativ 50 de kilometri nu există așa ceva, iar la noi 

în comună se organizează foarte multe nunți. Spre exemplu doar 

anul acesta au fost cam 20 și am fi avut un profit bun. 

Ce curs de calificare ați ales? 

-Lucrător în comerț. Îmi place meseria asta. 

De ce nu ați urmat un curs de calificare pentru meseria 

asta până acum? 

-Nu am auzit să se fi organizat în zona. Și am avut noroc cu 

cursul asta pentru că de aici din Târlișua până în Beclean sunt câțiva 

kilometri și mijloacele de transport sunt prea rare. Am un copil mic. 

 



� Chira Maria, 

comuna 

Spermezeu, 

județul Biustrița-

Năsăud, 49 ani, 

absolventă a 

cursului de lucrător în comerț și Dezvoltare Durabilă  

”Cursul acesta pentru mine a însemnat foarte mult pentru 

că am în perspectivă să deschid un magazin, să ne dezvoltăm puțin 

mai ales că acum am mai și învățat ceva. Am vrea ca pe viitor să 

participăm și la alt tip de cursuri tocmai pentru a ne dezvolta chiar 

dacă avem vârsta pe care o avem, nu ne lăsam și mergem înainte. 

Cursul de Dezvoltare Durabilă îl recomand mai ales tinerilor  

să aibă curaj să facă un pas înainte, pentru că dacă este curaj poți 

realiza ceva. La cursul acesta am văzut multe exemple despre cum 

ne putem dezvolta în viitor.” 

 

� Boca Claudia comuna Căianu Mic, județul 

Bistrița-Năsăud, 28 ani, absolventă a 

cursului de ospătar și Dezvoltare Durabilă 

De ce ați ales meseria de ospătar? 

  -Consider că meseria aceasta mi se potrivește.  

Care considerați că este cea mai importantă 

trăsătură a unui ospătar? 



-Seriozitatea dar și să știe să comunice și să se descurce în 

situații diferite cu clienții. Acum când intru într-un restaurant mă uit 

altfel la cei care servesc și să văd defectele. 

� Reti Mozes, comuna Unguraș, 

județul Cluj, 26 ani, absolvent al 

cursului de ospătar și Dezvoltare 

Durabilă  

”Am învățat multe lucruri noi și am văzut niște 

lucruri pe care altfel nu aș fi avut ocazia să le 

cunosc. Mă interesează meseria asta și cred că mi se potrivește și 

am venit la curs pentru că vreau să lucrez în domeniu”. 

Care considerați că este cea mai importantă trăsătură a 

unui ospătar bun? 

-Să se poată descurca în situații neprevăzute.  

Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat la 

acest curs nu neapărat legat de specificul meseriei? 

-Cum să te comporți în viața de zi cu zi.   

 

• ”Pentru mine participarea la cursul de 

bucătar a fost benefică și din punct de 

vedere psihic. Nu am stat acasă 

degeaba toată iarna. transportul a fost 

gratuit, cursul a fost gratuit și am și 

învățat. Eu chiar dacă am mai lucrat ca 

bucătar la evenimente în comună am învățat acum ce 



înseamnă să lucrezi cu porții, cu timpul așa cum cere 

clientul”. Retegan Maria, comuna Căianu Mic, județul 

Bistrița-Năsăud 46 ani.  

 

• ”Pentru mine a fost o nouă 

experiență. Cel mai important 

lucru a fost că ne-am format ca un 

grup și am învățat să lucrăm în 

colectivitate, să știm ce înseamnă 

să ne ajutăm unii pe alții. Mă 

bucur că am putut participa la curs”. Otilia Buruian, 

comuna Chiuiești, județul Cluj, 27 ani. 

• ”Pentru mine cursul acesta înseamnă 

destul de mult pentru că eu am lucrat o 

perioada destul de îndelungată în 

construcții și în ultima perioadă, nu 

prea mai merg lucrurile și am ales 

meseria de bucătar pentru că în 

continuare celor cu bani, mai ales, va 

trebui să le facă cineva de mâncare în restaurante. Sper ca 

în perioada următoare să îmi găsesc de lucru”. Petric 

Teodor, comuna Vad, județul Cluj, 44 ani.  



• ”Pentru mine cursul acesta a 

însemnat foarte mult. Până acum 

a fost copil iar cursul acesta m-a 

ajutat să cresc, să fiu disciplinat. 

Să fii bucătar înseamnă să 

socializezi iar lucru acesta mă 

ajută chiar dacă, poate, nu voi 

lucra ca bucătar. În plus am avut ocazia să lucrez într-o 

bucătărie utilată la nivel de 5 stele și nu orice bucătar are 

această șansă. Cele mai importante lucruri pe care l-am 

învățat la acest curs pentru mine au fost disciplina și 

socializarea, până acum am fost doar un copil”. Moldovan 

Nicu, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, 21 ani. 

• ”Pentru mine acest curs este un vis 

împlinit, mi-am dorit foarte mult să fac 

acest curs. Am învățat foarte multe și 

mă bucur foarte tare că am putut să 

termin cu bine. Tot din ce am învățat aici 

mi s-a părut important și la teorie și la 

practică; nu se poate să știi una fără 

cealaltă”. Stoian Lucreția, comuna Târlișua, județul 

Bistrița-Năsăud, 30 ani. 



Oșorhean Maria-Daniela, comuna 

Țaga, județul Cluj, 32 ani, 

absolventă a cursului de bucătar 

și Dezvoltare Durabilă 

 

Ce a însemnat pentru dumneavoastră faptul că ați 

participat la acest curs?  

-O experiență nouă. 

Foarte mult. Am învățat foarte 

multe îmi prinde bine pentru că 

pe viitor vreau să mă angajez.  

 

Dacă ar fi să schimbați ceva legat de modul în care s-a 

derulat acest curs ce ați schimba? 

-Locația să fie mai aproape de casă, drumul e lung. Nu este un 

efort în plus doar că este cam obositor. Și poate oamenii să se 

schimbe în primul rând pentru a putea lucra în colectiv.  

• ”Participarea la acest 

curs a reprezentat o 

nouă oportunitate de a 

învăța,  de a intra pe 

piața muncii mai ales ca 

nu am mai lucrat. Am 

învățat să lucrez în echipa am cunoscut oameni noi, cu 

caractere diferite. Daca ar fi să schimb ceva,  locația mai 



aproape de casă”. Andreea Farcas, comuna Cășeiu, județul 

Cluj, 24 de ani, absolventă a cursului de bucătar și 

Dezvoltare Durabilă. 

• ”Pentru mine a fost 

într-adevăr o 

oportunitate mai 

ales că urmând 

acest curs mi-am 

găsit un loc de 

muncă”. Vaida Domnica, comuna Chiuiești, județul Cluj, 

20 de ani, absolventă a cursului de bucătar și Dezvoltare 

Durabilă, în prezent angajată ca bucătar la Restaurantul 

Zorile din Dej 

 

• ”Pentru mine a 

însemnat foarte mult 

pentru că am avut 

ocazia să obțin o 

diplomă și am învățat o 

meserie care sper să îmi 

fie de folos pe viitor. Am o meserie. Participând la acest 

curs ne-am schimbat în primul rând atitudinea și felul de a 

vedea ceea ce înseamnă să fii ospătar. Acum când intrăm 



într-un restaurant ne uităm la toate detaliile. Am învățat să 

lucrăm în echipă”. Kallo Petru Bogdan, comuna Bonțida, 

județul Cluj, 26 ani, absolvent al cursului de ospătar și 

Dezvoltare Durabilă. 

• ”M-am 

perfecționat, am 

învățat mult. La 

început  mă 

gândeam că un 

ospătar servește 

și atât, nici nu mă gândeam să fie atât de grea meseria 

asta. Acum dacă îmi caut un loc de muncă am șanse să mă 

angajez pentru că am o diplomă. Sunt mândră că am cu 

ce mă lăuda. La începutul cursului ne gândeam ca durează 

așa de mult dar acum ne pare rău ca s-a terminat”. Roșu 

Estera Alina, comuna Bonțida, județul Cluj, 26 ani 

absolventă a cursului de ospătar și Dezvoltare Durabilă. 

• ”Meseria de ospătar este o meserie foarte grea dar 

frumoasă, am acumulat mult și teoretic dar și  practic am 

lucrat într-o echipa de oameni minunați și nu aș schimba 

nimic”. Apetean Nadia, comuna Țaga, județul Cluj 36 ani 

absolventă a cursului de ospătar și Dezvoltare Durabilă. 



 

• ”Cursul acesta 

mi-a oferit 

șansa  să îmi 

dezvolt 

calitățile pe care poate le aveam dar nu le descoperisem 

încă. Am învățat să lucrez în echipă, să comunic, să înțeleg 

mai bine și astfel să îmi corectez  atitudinea”. Deac Dorin 

Gabriel, comuna Cășeiu, județul Cluj, 22 ani, absolvent al 

cursului de ospătar și Dezvoltare Durabilă. 

”Oportunități de ocupare în contextul Dezvoltării Durabile a Zonei 

Rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord”   în presă 

 

� Ţăranii transilvăneni 

învaţă să se dezvolte 

durabil Articol publicat 

Miercuri, 27 Iulie 2011, 

Revista Capital, 

www.capital.ro 

Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă 
(AIRDD) Someș Dej a demarat, din noiembrie 2010, proiectul 
„Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei 
rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”. Potrivit 
reprezentanților Asociației, proiectul va avea 1000 de beneficiari 
din mediul rural, ocupați cu agricultura de subzistență, și „îşi 
propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a arealului rural 
transilvănean, prin îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, prin 



formare profesională, pentru facilitarea accesului acesteia către 
activităţi non-agricole, în cadrul unor întreprinderi locale 
dezvoltate în acord cu principiul protecţiei şi conservării mediului 
înconjurător”. 

Am stat de vorbă cu responsabilul media al AIRDD, Raluca Matroș, 
care ne-a oferit detalii despre evoluția proiectului. 

Care este stadiul proiectului? 

Din noiembrie [2010 – n.r.] am început propriu-zis, deja am derulat 
campaniile de informare. Asta înseamnă niște seminarii care au și o 
componentă de dezvoltare durabilă. Cei care urmează să participe la 
cursuri, adică persoanele ocupate în agricultura de subzistență, fără 
venituri, care nu sunt studenți sau elevi, sunt invitați la seminarii și, 
după ce încheiem campania de informare, urmează să derulăm 
cursurile propriu-zise 

Cum se desfășoară campania de informare? Mergeţi prin sate? 

Mergem în comunele din cele două regiuni [Transilvania Centrală și 
de Nord – n.r.]. Avem și doi parteneri, Clubul Ecologic Transilvania, 
din Cluj-Napoca, și Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT, 
din Alba Iulia. Ei se ocupă de zona de centru, iar noi colaborăm cu 
cei din zona Cluj. Și mergem în comunități, bineînțeles că vorbim mai 
întâi cu primarii și, până acum, am avut parte de bune practici din 
partea lor. Apoi încercăm să identificăm în comunitate un lider 
informal sau o persoană-resursă care să ne ajute, pentru că nu 
putem să fim prezenți chiar tot timpul. Mergem la primar sau la un 
lider informal, îi prezentăm proiectul, după care imediat ne spune 
care ar fi omul care ar avea nevoie sau care ar veni. Primarul ne 
ajută și prin faptul că ne pune la dispoziție căminul cultural sau 
persoana-resursă. Până acum am derulat campaniile astea în opt 
comune din Bistrița, una din Cluj și două din Alba, și am avut 
prezență la seminarii de peste 30 de participanți.  



Ce îi atrage pe oameni la seminariile acestea? 

În primul rând, vin din curiozitate. Și am gândit proiectul astfel încât 
cei care participă la cursuri să beneficieze de o subvenție pentru 
fiecare zi de instruire, deci este vorba și despre bani. 

 

Câţi bani primesc beneficiarii? 

Între 20 și 30 de lei pe zi. În funcție de numărul de participanți 
variază suma. Suntem realiști, asta îi motivează. Subvențiile li se 
acordă numai celor care termină cursurile de calificare și iau 
examenul, pentru că nu vrem să facem proiectul ăsta de dragul de 
a-l face, ci să le dăm acestor oameni o șansă, să înțeleagă ce 
înseamnă să ai o oportunitate și să o și fructifici. Rămâne să vedem 
câți din cei care au participat la seminariile de informare și care și-
au manifestat opțiunea pentru unul dintre cursurile pe care le 
organizăm vor merge până la capăt. Organizăm cursuri de lungă 
durată de ospătar, bucătar, lucrător comercial. Și mai organizăm 
cursuri de IT și de limba engleză. Inițial ne gândeam și la cursuri de 
cameriste, dar probabil că o să le scoatem, pentru că nu prea există 
interes. Cursurile de lucrători comercial, pentru cei care vor să 
lucreze la un magazin, sunt foarte căutate și sustenabile, din punctul 
nostru de vedere. 

Ce nivel de pregătire au cursanţii? 

Minim opt clase. Din cei 330 pe care i-am avut la campaniile de 
informare de până acum, cei mai mulți au până în 45 de ani. Și, deși 
trebuie să aibă minim opt clase, am avut chiar și participanți cu 
studii superioare, care s-au întors acasă, fiindcă după facultate s-au 
văzut nevoiți să se întoarcă în comuna respectivă, neavând alte 
opțiuni. 

Și cum aţi selecţionat acest grup-ţintă? 



Având în vedere că majoritatea locuitorilor din zona rurală trăiesc 
din ce muncesc, adică practică agricultură de subzistență, gradul de 
ocupare e limitat. Mulți oameni nu văd altceva dincolo de asta, ei 
știu că acolo s-au născut, că trebuie să-și sape grădina, că din asta 
trăiesc. Pe perioada campaniilor de informare am întâlnit și oameni 
care nu erau entuziaști și nu vedeau asta ca pe o soluție. Le-am 
explicat că venim aproape de ei, că vom organiza cursurile în 
comunitate, în momentul în care vom avea o grupă de minim 20 de 
oameni. Unii erau reticenți: „Venim aici, facem un curs, avem o 
diplomă, poate că nu ne folosește sau poate că da...” Până la urmă 
am negociat cu ei și au înțeles, la finalul seminariilor, că e util să 
încerce și că există oportunități de ocupare. Și, în termeni de 
dezvoltare durabilă, mulți au înțeles că depinde de ei și că, dacă vin 
mai mulți la curs, poate vor reuși să facă ceva împreună. Nu prea au 
planuri, iar scopul campaniilor noastre de informare este ca ei să 
înțeleagă și să conștientizeze faptul că a sta la țară nu înseamnă 
numai să lucrezi pământul, ci că poți să te și dezvolți. 

Cum aţi ales domeniile în care vreţi să organizaţi cursuri pentru 
acești oameni? 

Am luat în calcul atât posibilitățile de pe piața muncii, dar avem o 
viziune și încercăm să-i motivăm și să-i direcționăm cumva spre 
dezvoltarea turismului durabil. Parte din proiect este și construirea 
unei pensiuni care se vrea un centru de formare în incinta Băilor 
Figa. 

E clar că șomajul e o problemă, că nivelul de ocupare este destul de 
scăzut, dar ne-am gândit că meseriile pe care am ales noi să le 
introducem în proiect ar fi viabile, pentru că asta este soluția de 
dezvoltare a regiunii. Există un mare potențial turistic, care nu e 
valorificat așa cum trebuie. 

Când va fi dată în funcţiune această pensiune? Veţi realiza o 
construcţie durabilă? 



Noi sperăm să finalizăm construcția la sfârșitul anului. Cei care vor 
urma cursurile vor putea să facă acolo practica. Clădirea unde vă 
funcţiona centrul pentru formare, pe care impropriu am numit-o 
pensiune, vă fi construită în acord cu principiile de mediu în măsura 
în care bugetul alocat ne va permite. Ne dorim ca aceasta să fie cât 
mai aproape de ceea ce înseamna o clădire ecologică. 

Vă gândiţi să dezvoltaţi parteneriate cu angajatori din zonă? 

Sigur că da. O altă activitate din proiect este crearea unui portal în 
care încercăm să-i aducem laolaltă pe cei care au finalizat cursurile 
și pe potențiali angajatori pe care urmează să-i identificăm.  

Cum le explicaţi oamenilor din mediul rural, care nu au joburi, 
dezvoltarea durabilă? 

La seminariile de informare, încercăm să nu abordăm acest subiect 
strict teoretic. Încercăm să îi provocăm și pe ei la discuții și nu neg 
faptul că uneori e destul de greu, fiindcă sunt reticenți. Și-atunci le 
vorbim despre dezvoltare durabilă vorbindu-le despre comunitatea 
în care trăiesc. Faptul că nu e apă, faptul că nu este drum nu 
înseamnă că e numai responsabilitatea primarului și că ei nu pot 
face nimic. Stârnim dezbateri și de acolo încercăm să deviem înspre 
ceea ce ne interesează pe noi. Îi facem conștienți că acolo 
comunitatea sunt ei și că odată ce unul dintre ei, spre exemplu, a 
reușit să urmeze un curs de calificare, să-l ducă până la capăt, să-și 
obțină diploma și să-și găsească un loc de muncă, eventual în cel 
mai apropiat centru urban, probabil că ăsta va fi un exemplu și 
pentru ceilalți și chiar un sprijin.  

Aţi putea da un prognostic pe efectele acestor cursuri/ intervenţii 
în randul oamenilor din mediul rural? Cum credeţi că vor arăta ei 
în 2020? 

Dincolo de rezultatul concret, dobândirea unei calificări care le va 
permite integrarea pe piaţa muncii şi implicit creşterea gradului de 



ocupare în rândul persoanelor din mediul rural ocupate în 
agricultura de subzistenţă, credem că participarea la activităţile din 
cadrul proiectului, aşa cum au fost gândite, reprezintă un pas 
înainte spre a avea în aceste comunităţi cetăţeni activi, conştienţi de 
faptul că principalii actori ai dezvoltării acestora sunt ei înşişi. 

 

Date tehnice proiect 

Numele proiectului: „Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării 
durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”, 
POSDRU/83/5.2/S/59130. 

Implementatori: Asociația pentru Infrastructură Regională și 
Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someș Dej, Clubul Ecologic Transilvania 
din Cluj Napoca, Clubul de Ecologie şi Turism Montan ALBAMONT 
din Alba Iulia. 

 

Grupul-ţintă: 1000 de persoane din zonele rurale, din regiunile 
Transilvania Centrală şi de Nord ocupate în agricultura de 
subzistenţă. 

Acest material face parte din colecţia de resurse a primei 
comunităţi de practică pentru dezvoltare durabilă din România.  
Comunitatedurabila.ro îşi propune să ofere celor interesaţi un 
instrument colaborativ de învăţare pentru dezvoltare durabilă şi 
reuneşte în acest sens experţi şi manageri de proiecte din domenii 
diverse, cu toţii motivaţi să dezvolte profilul durabil al proiectelor 
pe care le conduc. 

Comunitatea este un rezultat al proiectului „Parteneriat pentru 
dezvoltare durabila” co-finanţat de Fondul Social European prin 



Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 ”Investeşte în oameni!” iniţiat de  Asociaţia Salvaţi 
Dunărea şi Delta în parteneriat cu  ActiveWatch şi implementat cu 
sprijinul  Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis. 

 

� Localnicii din Căianu Mic 
învață meserie pe bani 
europeni!  
Articol publicat în 
21.02.2013, 
Bistrițeanul.ro, semnat 
Iulia STUPINEAN, 
www.bistriteanul.ro 
 

Cursurile de formare profesională pentru mediul rural au stârnit un 
real interes pentru localnicii din comuna Căianu Mic. Peste 20 de 
persoane au obținut diplome de calificare ca lucrători în comerț iar 
alte 10 urmează în prezent cursuri de specializare în meseriile de 
bucătar și ospătar, prin intermediul unui proiect cu finanțare 
europeană. 
 
În luna noiembrie a anului 2010, a debutat la Dej, proiectul 
“Oportunităţi de Ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei 
rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord”, cu o perioadă de 
implementare de 36 de luni. Întreaga acțiune se află sub 
coordonarea Asociaţiei pentru Infrastructură Regională şi 
Dezvoltare Durabilă (AIRDD) Someş - Dej în parteneriat cu Clubul 
Ecologic Transilvania, Cluj Napoca şi Clubul de Ecologie şi Turism 
Montan ALBAMONT, Alba Iulia. 
 
Proiectul urmărește să contribuie vizibil la dezvoltarea durabilă a 
arealului rural transilvănean, prin îmbunătăţirea calităţii resurselor 
umane și formare profesională. Grupul țintă stabilit în proiect este 



de 1000 de persoane din zonele rurale, din regiunile Transilvania 
Centrală şi de Nord, din care 500 să urmeze cursuri certificate de 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), în 
ocupaţiile de ospătar, bucătar, cameristă hotel, lucrător comercial, 
utilizarea calculatorului, comunicare în limba engleză. 
Potrivit primarului Paul Știr, localnicii din comuna Căianu Mic s-au 
arătat extrem de interesați de oportunitățile pe care le oferă acest 
proiect. Astfel, în decursul anului trecut, peste 200 de persoane de 
aici au participat la Seminarul de Informare, alți 100 de localnici au 
fost activi la Modulul de Dezvoltare Durabilă, 25 de persoane au 
obținut diplome de calificare ca lucrători în comerț iar 10 localnici 
urmează în prezent cursuri de formare profesională în meseriile de 
ospătar și bucătar. 
 
“Ne bucură faptul că oamenii din Căianu Mic sunt interesați să 
dobândească cunoștințe noi și să participe la activitățile de formare 
profesională în diverse meserii. Practic, după aceste cursuri, ei 
primesc diplome de calificare și pot obține un loc de muncă sau prin 
ceea ce au învățat își pot dezvolta propriilor lor afaceri”, a declarat 
pentru Bistriteanul.ro, primarul comunei Căianu Mic, Paul Știr. 
 
Proiectul “Oportunităţi de Ocupare în contextul dezvoltării durabile 
a zonei rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord” este susținut din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013 Investește în 
Oameni, Axa Prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”. 
 
Prin proiect sunt finanţate subvenţii aferente fiecărei zi de instruire 
destinate participanţilor la cursuri. Implementarea proiectului are ca 
termen de finalizare data de 31 octombrie 2013. 
 
 

� Centrul de la Băile Figa a acordat 
primele calificări în servicii de 
turism.  



Articol publicat în 20.03.2013, Mesagerul, semnat Alin CORDOȘ, 
www.mesagerul.ro    

Centrul de Formare și Perfecționare în Turism, finalizat recent în 
vecinătatea Parcului Balnear de la Băile Fig,a a dat primii 
specialiști cu diplomă în prestarea unor servicii turistice. Astfel,a 
începutul lunii martie un număr de 35 de cursanți din mediul rural 
au susținut probele finale pentru calificarea în meseriile de ospătar 
și bucătar, după ce au participat la cursuri de formare 
profesională, în cadrul unui proiect de pregătire profesională, 
susținut cu finanțare europeană. 
 
Examenele de absolvire ale acestui prim lot de viitori lucrători în 
domeniul prestărilor de servicii turistice au avut loc chiar la sediul 
Centrului de Formare și Perfecționare în Turism, situat la intrarea în 
Băile Figa din Beclean, pentru cursurile de calificare în meseriile de 
bucătar și ospătar, programe acreditate de Autoritatea Națională 
pentru Calificări. Cursurile de pregătire sunt organizate de către 
Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă 
(AIRDD) Someş-Dej, în calitate de beneficiară a proiectului 
„Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei 
rurale a Transilvaniei Centrale şi de Nord”, proiect cofinanţat prin 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
La materializarea proiectului au contribuit administrațiile locale din 
comunele Târlișua, Spermezeu, Căianu Mic, Uriu, Ciceu Giurgești 
(judeţul Bistrița-Năsăud) și Vad, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Unguraș, 
Mica, Câțcău ( județul Cluj). La prima serie a acestor cursuri de 
calificare s-au înscris inițial 44 de persoane din localitățile angrenate 
în proiect. Dintre acestea, 17 cursanți au promovat examenul de 
absolvire pentru meseria de bucătar iar 18 au obținut calificarea de 
ospătar. 
 
Lucrările la Centrul de Formare pentru Turism situat în orașul 
Beclean, la intrare în Băile Figa au fost finalizate după un an de zile 
de la debutul investiției. Ionel Dâncu, directorul executiv al AIRDD 
Someș - Dej, precizează că prin această investiție se dorește 



obținerea unui avânt suplimentar pentru activitățile de dezvoltare a 
resurselor umane în domeniul turismului și ca Centrul de la Băile 
Figa să devină un factor principal în dezvoltarea turismului în zonă. 
 
Potrivit primarului orașului Beclean, Nicolae Moldovan, realizarea 
Centrului de Formare și Perfecționare de la Figa are o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea și evidențierea importanței turistice 
a acestei regiuni de dezvoltare turistică, formată în jurul Parcului 
Balnear.  
 
Prin obiectivul general stabilit, proiectul „Oportunităţi de ocupare în 
contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale 
şi de Nord” își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a 
arealului rural transilvănean, prin îmbunătățirea calității resurselor 
umane și formare profesională, pentru facilitarea accesului la 
activități non-agricole. 
 

� O nouă serie de 

absolvenţi AIRDD 

în comunele 

clujene 

Articol publicat în 
02.08.2013, Făclia de 
Cluj , semnat 
Magdalena Vaida, 
www.ziarulfaclia.ro    

 

 

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi Dezvoltare Durabilă 
(AIRDD) Someş Dej a organizat, la sfîrşitul lunii iulie, examenele de 
absolvire pentru meseriile de bucătar şi ospătar, în conformitate 
cu programele acreditate de Autoritatea Naţională pentru 
Calificări (ANC). 
 



Examenele au fost organizate cu sprijinul autorităţilor locale din 
comunele Ţaga, Bonţida, Cuzdrioara, Căşeiu, Chiuieşti, Vad şi Sic, şi 
s-au desfăşurat la Centrul de Formare şi Perfecţionare în Turism al 
asociaţiei, din localitatea Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 
La această serie a cursurilor de calificare, derulată în cadrul 
proiectului SONY DSC„Oportunităţi de ocupare în contextul 
dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale şi de 
Nord”, cofinanţat din Fondul Social European, au participat 40 de 
persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din localităţile mai 
sus menţionate. Dintre acestea, 16 persoane au promovat examenul 
de absolvire pentru meseria de ospătar, iar 19 au obţinut diplome de 
calificare în meseria de bucătar. 
 
Prin obiectivul său general, proiectul îşi propune să contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, printr-o formare 
profesională adecvată, facilitînd astfel accesul către activităţii non-
agricole, în scopul dezvoltării durabile a arealului rural din 
Transilvania. 


