
                                                                                                

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6: Educație si competențe
Prioritatea de investiţii-10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de
vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de
muncă și  promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și  prin validarea competențelor
dobândite
Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu
un  nivel  scăzut  de  calificare  și  persoanele  cu  vârsta  de  peste  40  ani,  din  zone  rurale  defavorizate,  inclusiv  prin
recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale
Titlul proiectului:     Calificare astazi, Succes in viitor
Numar de identificare al contractului:     POCU/726/6/12/135827
Nr. contract finantare  :   2596/17.02.2021

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 

CURSURI BRANCARDIER ȘI INFIRMIER(Ă)

O.A.M.G.M.A.M.R  Filiala  Brașov  în  colaborare cu  ABEONA SRL,  organizează  desfășurarea
cursurilor  de  calificare  pentru  ocupația  de  Brancardier  și  Infirmier(ă)  în  cadrul  proiectului
“Calificare astăzi, Succes în viitor”, cu numărul POCU/726/6/12/135827.

Înscrierile au loc la sediul O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr. 41, Brașov,
în zilele de 25.05.2021, 27.05.2021 și 03.06.2021 între orele 11:00-15:00.

CONDIȚII DE ACCES
- angajat în sistemul sanitar
- domiciliul sau reședința în Regiunea Centru (județele Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Mureș și

Harghita)
- vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani

NIVEL  MINIM  STUDII  ÎN  VEDEREA  ÎNSCRIERII  LA  CURSUL  DE  BRANCARDIER:  învățământ
gimnazial (8 clase)

NIVEL  MINIM  STUDII  ÎN  VEDEREA  ÎNSCRIERII  LA  CURSUL  DE  INFIRMIERI(E):  învățământ
gimnazial (8 clase) / general obligatoriu (10 clase)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține:
- Copie CI/BI
- Copie certificat de naștere
- Copie certificat de căsătorie/ hotărâre de divorț (după caz)
- Copii acte studii
- Adeverință de la locul de muncă (că este angajat) – conform model atașat

Copiile actelor vor fi certificate în baza documentelor originale prezentate.

La momentul înscrierii vor fi completate următoarele documente:
1. Cerere de înscriere în grup țintă
2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
3. Declarație de angajament privind participarea la activitățile proiectului
4. Declarație evitare dublă finanțare
5. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU

2014-2020
6. Chestionar privind selecția pentru grupul țintă și identificarea de nevoi

Manager proiect,
Creangă Maria


