INTERNATIONAL COMPUTER SCHOOL

Rezultatele proiectului
"ProActiv - program pentru facilitarea accesului pe piata muncii" ,
POS DRU 102/5.1/G/77882

International Computer School, in calitate de partener si Federatia Agricultorilor
FERMIERUL, in calitate de lider de parteneriat in perioada noiembrie 2010 - octombrie
2012 au implementat proiectul ProActiv - program pentru facilitarea accesului pe piata
muncii" , POS DRU 102/5.1/G/77882


Obiectivul general al proiectului l-a constituit facilitarea integrării socioprofesionale (prin informare şi consiliere) şi a accesului la o calificare relevantă pe
piaţa muncii pentru persoanele inactive, în 3 judeţe (Olt, Dolj şi Vâlcea) din regiunea
Sud-Vest.



Grupul ţintă a fost reprezentat de un număr total de 250 de persoane inactive din
3 judeţe ale ţării şi susţinerea unui numar de 250 de persoane din grupul ţintă pentru
angajare, prin furnizarea de servicii de informare, mediere şi orientare profesională.



Proiectul si-a propus ca rezultate: 250 de persoane să beneficieze de măsuri
pentru facilitarea integrării pe piata muncii; realizarea de campanii de informare şi
consiliere, dezvoltate şi implementate la nivelul fiecărui judet de implementare;
campanii de mediere în fiecare judet din regiunea de implementare, privind
oportunităţile de formare profesională şi de ocupare oferite prin proiect; programe
de formare profesională pentru îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor necesare
pe piaţa muncii, derulate, prin 14 sesiuni de curs, pentru 250 cursanţi; mese rotunde
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organizate cu reprezentanţi ai structurilor locale/regionale cu roluri active pe piaţa
forţei de muncă, inclusiv membrii ai societăţii civile.


Au fost atinse urmatoarele rezultate : 14 sesiuni de curs ; 261 persoane informate
si consiliate; 261 de persoane certificate ; 110 persoane sprijinite prin activitatile din
Job Club; 26 Campanii de informare și constientizare derulate; 360 participanți la
campanii; 17 participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6
luni - acces pe piaţa muncii.


Principalele activitati din cadrul proiectului au fost urmatoarele :
- Derulare de campanii de informare privind locurile de muncă vacante si

conditiile de ocupare a acestora;
- Furnizare de servicii de informare și consiliere profesională în grup;
- Furnizare de programe de formare profesionala: Lucrator in comert, Agent
de securitate , Inspector resurse umane, Operator calculator electronic si retele,
Competente antreprenoriale, Operator introducere , validare si prelucrare date:

Nr.

Nr.

Nr.

persoane

persoane

persoane

certificate

certificate

certificate

jud. Olt

jud. Dolj

jud. Valcea

Lucrator in comert

27

-

-

Agent paza si ordine/ Agent de securitate

108

-

-

-

-

12

Operator calculator electronic si retele

29

-

-

Inspector resurse umane

14

59

-

-

12

-

178

71

12

Denumirea cursurilor

Operator introducere, validare si prelucrare
date

Competente antreprenoriale

TOTAL GENERAL
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OFERTA DE SERVICII SI CURSURI DESTINATA
PERSOANELOR DIN JUDETELE: OLT, DOLJ VALCEA
2012-2014
Nr.
Crt
.

1.

Denumirea
serviciului/
Cursului
Servicii de
informare si
consiliere
profesionala
pentru persoanle
in cautarea unui
loc de munca

Durata în
număr de
ore

Tipul cursului

Tematică

Preţul /
cursant

-

-

-

Gratuit

-

-

-

Gratuit

2.

Servicii de
mediere a muncii
pe piata interna

3.

Operator
calculator
electronic si
reţele

4.

Utilizare internet
si
e-mail

20

initiere

5.

Designer pagini
web

80

perfectionare

6.

Contabil

100

perfectionare

100

perfectionare

Windows;
Office:(Word;Excel;
Access; Power
Point; Retele)
Internet
Poştă electronică
FrontPage;
AdobePhotoshop;
Xara;
Plan de conturi
Documente
Monografii
contabile
Programul Ciel,
Saga

300 lei

150 lei

400 lei

350 lei
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7.

Inspector resurse
umane

8.

Inspector in
domeniul
securitatii si
sanatatii in
munca

100

80

perfectionare

perfectionare

9.

Asistent Manager

100

perfectionare

10.

Formator

50

perfectionare

11.

Competente
antreprenoriale

60

initiere

12.

Limba Engleza

50 –
nivel
Incepători
50 - nivel
Elementar
60 - nivel
Premediu/
Mediu
20
Conversaţ
ie

Documente de
evidenţă personal
Legea pensiilor şi
asigurărilor sociale
REVISAL
Securitate şi
sănătate în muncă
Accidente de
muncă
Comunicare în
limba engleză
Relaţii cu publicul
Documente
contabile
Operare calculator
şi birotică
Management
Marketing
Educaţia pentru
adulţi
Organizarea şi
proiectarea
activităţii de
formare
profesională a
adulţilor
Legislatie
Managementul
resurselor umane
Bazele contabilitatii
Plan de afaceri

350 lei

350 lei

400 lei

400 lei

300 lei

350 lei

perfectionare

Manuale
CD audio
DVD
Caiete de exerciţii

350 lei
350 lei

350 lei
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13.

Agent de
securitate

360

calificare

14.

Lucrator in
comert

360

calificare

15.

Tehnician
echipamente de
calcul si retele

1080

calificare






Pregatirea generala
Pregatirea
operationala
Pregatirea specifica
incidentelor
Protectia
consumatorului,org
anizarea activitatii
comerciale,calcule
economice pentru
aprovizionare si
distributia
marfurilor
Montarea şi
întreţinerea
echipamentelor şi a
sistemelor de calcul
pentru ca acestea
să corespundă
cerinţelor tehnice şi
principiilor
informatice

300 lei

300 lei

500 lei

Plata se poate face integral sau în 4 rate;
Acte necesare la inscriere: act identitate, certificat naştere, certificat de
căsătorie(daca este cazul) şi ultima diplomă de studii - toate actele in copie xerox;
Se acordă reducere de 10% pentru înscrierea la al doilea curs, iar pentru plata
integrală la înscriere se acorda o reducere de 5%.
Pentru toate cursurile preţurile includ suport de curs.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numerele de telefon:
021.311.09.52/53, 0752.238.722/ 0752.23.726 sau la urmatoarele adrese de e-mail:
ics@ics.ro; fbocu@yahoo.com, ics_smardan@yahoo.com; bucuresti@ics.ro;

Director general,
Florin BOCU
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