
AnunŃ înscriere cursuri de calificare GRATUITE 

În cadrul proiectului „ Calificarea – o sansa pentru integrarea pe piata muncii a somerilor din regiunile Sud si 
Sud Vest - CALIFICAS”, POSDRU/183/5.1/S/153815, cofinanŃat din Fondul Social European, prin Programul 
OperaŃional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Asociatia DOMINOU, Craiova organizează, 
incepând cu luna mai 2015, cursuri de calificare pentru ocupațiile „ Lucător in comert”, “Baby sitter”, “Frizer, 
coafor, manichiurist, pedichiurist”, “Ospatar (vanzator) unitati de alimentatie publica “ și „ Bucatar”, cursuri de 
specializare “Stilist protezist unghii” si “Specialist in managementul deseurilor”, pentru un număr total de 380 
de cursanți. 
Cursurile sunt gratuite, cu o durată de 3 luni, iar fiecare cursant va beneficia de o subvenŃie lunară de 600 lei pe 
perioada derulării cursurilor. 
Toate cursurile se finalizează cu diplomă recunoscută de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice şi de 
Autoritatea NaŃională pentru Calificări. 

Înscrierea va avea loc in perioada 15 aprilie – 15 mai 2015 (orele 11.00 - 15.00), la punctul de lucru al Asociatiei 
Dominou, str. Imparatul Traian, nr. 39, Craiova 

Admiterea la cursuri se va face in limita locurilor disponibile, pe principiul „Primul venit, primul servit”. 

Persoana de contact: 
Cojocaru Florentina; telefon 0764619210, 0766064606, e-mail: asociatiadominou@yahoo.com. 
! Aceasta pesoana va fi contactata pentru orice neclaritate sau intrebare. 

Conditiile de eligibilitate a grupului tinta:  

- Este cetăŃean UE cu domiciliu sau reşedinŃa legală in România, regiunea Sud Vest (Dolj, Olt, Valcea, 
Mehedinti, Gorj) in foste zone industrializate.  

- sa aiba calitatea de somer, asa cum este aceasta definita de legea 76/2000, cu modificari si 

completari.  

- sa nu intre sub incidenta prevederilor privind dubla finantare; 

- sa aiba nivelul de educatie cerut pentru participarea la programul de formare pentru care a optat.  

 

Continutul dosarului de inscriere este urmatorul:  

Dosarul de înscriere la cursurile de calificare organizate prin proiectul POSDRU „Calificarea – o sansa pentru 
integrarea pe piata muncii a somerilor din regiunile Sud si Sud Vest - CALIFICAS” va conține: 
1. B.I./C.I valabil ( copie). 
2. Certificat de naştere (copie). 
3. Certificatul de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorŃ)-  copie. 
4. Formular de Înregistrare a grupului Ńintă-completat corect şi semnat. 
5. DeclaraŃiile pe propria răspundere-semnate şi datate. 
6. Ultimul act de studii (copie). 
7. Declaratie privind evitarea dublei finantari - semnata şi datata. 
8. DeclaraŃie în care este oferit acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
9. AdeverinŃă medicală, cu specificaŃia „clinic sănătos”/„apt”. 
 
 

 


