
 

Contract POSDRU/144/6.3/S/128729: „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor  Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!” 
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” 

START CURSURILOR DE CALIFICARE GRATUITE  
adresate angajatelor din sistemul sanitar OLT 

 

“BABY SITTER si INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU”  

 
 

In luna septembrie 2014, in judetul OLT, vor demara 4 cursuri de calificare, pentru 100 de femei 

angajate in sistemul sanitar. Cursurile, organizate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, 

Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in cadrul unui proiect european sunt oferite 

GRATUIT pentru 75 de angajate din sistemul sanitar in calificarea de ingrijitoare batrani la 

domiciliu (demarate in 8 si 9 septembrie  2014) si pentru 25 de angajate in calificarea de  baby 

sitter (demarate in 9 septembrie 2014) . 

Proiectul strategic finantat din fonduri europene „Dezvoltarea competentelor profesionale 

pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piata inclusiva a muncii - FEMIN” 

POSDRU/144/6.3/S/128729, are ca obiectiv general asigurarea accesului egal la ocupare si 

imbunatatirea mobilitatii pe piata muncii pentru un grup tinta de 600 de femei din sistemul sanitar, 

din 3 regiuni de dezvoltare: Sud-Est (Galati, Vrancea, Constanta), Sud-Vest Oltenia (Gorj, Olt), 

Bucuresti-Ilfov (Bucuresti). 

Perioada de desfasurare a acestor cursuri este de aproximativ 4 luni, distribuita pe ore de curs de 

teorie (120 de ore) si practica (240 de ore ), in care angajatele vor dobandi noi competente care vor 

putea fi fructificate la locul de munca actual sau la un nou loc de munca, asigurandu-se 

astfel transferabilitatea rezultatelor la nivel national 

In cadrul acestor cursuri de calificare, cele 100 de femei vor beneficia de materiale necesare 

derularii cursurilor practice (trusa de prim ajutor, halate, suport de curs), achizitionate in cadrul 

proiectului, iar dupa examinarea finala, cursantele vor primi la final o calificare complementara 

profesiei  si o diploma recunoscuta la nivel national, eliberata de Autoritatea Nationala pentru 

Calificari (ANC).  

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeste in oameni!”, Axa prioritara 6” 

Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de 

sanse pe piata muncii” , POSDRU/144/6.3/S/128729, se deruleaza pe o perioada de 18 luni in 

parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania).  

 
Persoana contact: Raluca Cheptanaru, expert informare si promovare 


