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COMUNICAT DE PRESĂ 
   

 Data: 02.04.2015 
 

 

S-A FINALIZAT A DOUA SERIE DE COMPETENȚE  

ANTREPRENORIALE PENTRU ȘOMERI 
 

 

 COLEGIUL TEHNIC I. D. LĂZĂRESCU CUGIR în colaborare 
cu Asociația Pro Factum Alba Iulia au organizat în cursul lunii 
martie 2015 un curs de competențe antreprenoriale în orașul Cugir. 
Demersul a fost realizat în cadrul proiectului 
POSDRU/125/5.1/S/133658 cu titlul ”COMBATE ŞOMAJUL”, 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013,  Axa 
prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul 
major de intervenție 5.1. 
 
PROGRAME DE FORMARE GRATUITE PENTRU ȘOMERI 
 

Programul de formare profesională specializare în competențe 
antreprenoriale în cadrul căreia s-a finalizat a doua serie de cursuri din cele 5 
planificate face parte din Activitatea 4 - FURNIZARE PROGRAME DE 
FORMARE PROFESIONALĂ. Activitatea este derulată pe parcursul a 15 luni 
de implementare de către Beneficiar - COLEGIUL TEHNIC I. D. 
LĂZĂRESCU, Partenerul 1 – S.C. Consulting Center S.R.L. din Deva și 
Partenerul 2 – Asociația Pro Factum Alba Iulia, pentru 560 de persoane din 
grupul țintă din cele 600 informate și consiliate, din regiunea Centru, jud. 
Alba, și regiunea Vest, jud. Hunedoara. 
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Cursul de specializare în competențe antreprenoriale a fost organizat 
gratuit prin proiect pentru o grupă de cursanți formată din șomeri, persoane 
inactive sau în căutare unui loc de muncă care au participat în prealabil la 
sesiuni de informare și consiliere, în urma cărora au fost selectate în acest 
scop. 
 

Pe parcursul orelor de teorie și practică (74 în total), cursanții au 
dobândit o serie de abilități, precum: noțiuni de antreprenoriat, cerințe de 
bază pentru antreprenoriat și etică, planul de afaceri, aspectele juridice ale 
unei afaceri, marketing și publicitate, finanțarea unei afaceri, managementul 
financiar al afacerii etc. Alături de competențele antreprenoriale cursanții au 
parcurs și un modul adițional de Tehnologia Informației și Comunicării (TIC), 
cu certificare internă. 
 

Abilitățile obținute și certificatele de absolvire recunoscute național și 
internațional le vor permite șomerilor să își schimbe statutul pe piața muncii 
prin atingerea de noi oportunități pentru angajare sau le vor fi utile pentru 
înființarea de afaceri proprii. Acest ultim demers le este facilitat de asemenea 
prin intermediul proiectului ”COMBATE ŞOMAJUL”, care își propune 
înființarea a 21 de afaceri/activități independente. 

 
Informații suplimentare: 

 
Colegiul Tehnic I. D. Lăzărescu, Cugir,  
Tel. 0258 – 751 028  
E-mail: id.cugir@mail.albanet.ro 
Persoane de contact:  
Irina Maria Marcu, manager proiect   
Tel. 0721236417 
Adriana Maria Crișan, expert publicitate și comunicare  
Tel. 0720906264 

 
Pentru mai multe informații despre POSDRU, accesați site-ul 

www.fseromania.ro 


