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Proiectul “Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, 
din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii 
modernă, flexibilă şi inclusivă” implementat de CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA în parteneriat 
cu Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej, Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Asociaţia A.S.M.E.A Ocna Mureș, IBS – 
CEMES Institut GmbH Germania și Asociația Prometeu Câmpia Turzii oferă şomerilor şi 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă din Regiunile Centru şi Nord-Vest, atât din 
mediul urban cât şi rural, cursuri de formare profesională subvenţionate.  
 Furnizarea programelor de formare profesională este programată pentru 96 serii de 
formare pentru 2208 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care au  
posibilitatea calificării în domenii solicitate pe piaţa muncii. În perioada imediat următoare, în 
Regiunea Nord-Vest beneficiarii pot opta pentru următoarele cursuri: îngrijitor bătrâni la 
domiciliu, baby sitter, cofetar, patiser, lucrător în comerț, competențe antreprenoriale, 
utilizare calculator, limba engleză, limba germană. 
 Condiţiile de acces la cursurile de formare profesională, tipurile de calificări oferite 
precum şi detalii privind subvenţia acordată cursanţilor, se pot obţine vizitând locaţiile 
proiectului: Biroul pentru Servicii Integrate de Ocupare mobil care funcţionează la sediul 
AIRDD Someş Dej din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, jud. Cluj sau la Centrul de 
formare şi perfecţionare în turism - AIRDD Someș Dej, Zona de Agrement Figa, oraș 
Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud. 
 Pentru înscrierea în proiect aveţi nevoie de următoarele documente: 
 Copie certificat de naştere; 
 Copie B.I. sau C.I.; 
 Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricolă sau adeverinţă de absolvire; 
 Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul şi numai când s-a schimbat numele în urma 

căsătoriei). 
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor 
active de ocupare”, Domeniul Major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor 
active de ocupare”. 
 Informații privind obiectivele, activităţile şi serviciile integrate de ocupare oferite gratuit în 
cadrul proiectului în Regiunea Nord-Vest le puteţi obţine la sediul partenerului AIRDD Someş 
Dej din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, jud. Cluj, Tel. 0264 220908, 0736 641430, 0736 
641429, e-mail airdd@airdd.ro, persoana de contact  Ionel Dîncu, responsabil tehnic din partea 
partenerului.  

DACĂ EŞTI ŞOMER SAU PERSOANĂ ÎN CĂUTAREA UNUI 
LOC DE MUNCĂ, TE AŞTEPTĂM SĂ-ŢI ALEGI CURSUL DE 

CALIFICARE ! 
 


