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Proiect implementat de catre 
Asociatia Centrul de Resurse CREST în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” 

 

30.03.2015 
 

COMUNICAT DE PRESA – LANSARE PROIECT 
 

Centrul de Resurse CREST în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, în perioada 30 martie – 
31 decembrie 2015 implementeaza proiectul cu titlul „Resursa umana angajata – Calificare în fostele 
zone industriale - RUXIND”.  
 
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata 
muncii”, Domeniul major de interventie 2.3. „Acces si participare la FPC” (Contract 
POSDRU/182/2.3/S/152784).  
 
Valoarea totala a proiectului este 3.802.725,00 lei din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile 
acordata din Fondul Social European este de 3.613.953,25 lei, valoarea eligibila a finantarii 
nerambursabile acordata din Bugetul National este de 111.771,75 lei, contributia eligibila a beneficiarului 
este de 77.000,00 lei. 
 
Obiectivul general al acestui proiect il constituie implementarea unor masuri integrate si inovative de 
stimulare a participarii angajatilor din zonele foste industrializate la programe actractive de calificare si  
recalificare in regiunile Nord-Vest, Centru si Sud-Est.  
 
Proiectul propune o serie de actiuni personalizate pentru dezvoltarea de programe de formare 
profesionala continua atractive, specifice unor nevoi concrete în meseriile de ingrijitoare bolnavi la 
domiciliu si confectioner produse textile care pot fi valorificate în zonele foste industrializate, în care se 
impune pe de o parte dezvoltarea de noi sectoare economice respectiv asigurarea conditiilor necesare 
dezvoltarii unor servicii de ingrijire medicale specializate pentru pacientii cu boli cerebrovasculare si cu 
nevoi de ingrijire paleativa.  
 
Aceste actiuni vor fi  adresate catre cel putin 320 de persoane angajate din regiunile miniere, 
monoindustriale si cu rata de somaj cu 20% mai mare decat media nationala.  
 
Activitatile proiectului vor fi: 
o cursuri de calificare 2 cu o durata de 720 ore: Îngrijitoare bolnavi la domiciliu; Confectioner produse 

textile  
o schimburi de experienta privind organizarea si derularea programelor FPC la nivelul celor 3 regiuni,  
o mediatizare, campanie de informare si constientizare 

 
Detalii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la Centrul de Resurse CREST, dr.HEJJA Botond – 
manager proiect, prin numarul de telefon/fax 0261-877770 sau prin e-mail la adresa office@crest.ro. 

 


