
 
 

Implementarea proiectului 
„Dezvoltarea de programe de formare 

specifice pentru creşterea incluziunii sociale în 
scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa 

muncii” - POSDRU/96/6.2/S/49743 
in Cluj-Napoca - 2012 

 
Dorin Domuţa   



Despre Inceptus 
• Dezvoltarea de programe de 

formare specifice pentru 
creşterea incluziunii sociale în 
scopul îmbunătătirii accesului 
pe piata muncii 
POSDRU/96/6.2/S/49743 

 

 

 

• O şansă la ocupare pentru 
femeile si tinerii din mediul 
rural ! 
POSDRU/110/5.2/G/88071 

 

 



Activitățile noastre în cadrul 
proiectului 

• A2. Furnizarea de programe de formare. (pentru 
consolidarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale si a altor organizatii 
relevante de a desfasura activitati cu sau pentru persoanele vulnerabile si 
familiile acestora) 
 

• A3. Dezvoltarea de forme de cooperare, parteneriate 
si retele integrate intre actorii sociali implicati 
relevanti pentru piata muncii, in vederea identificarii 
si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru 
grupurile vulnerabile. 



Programele de formare oferite  

• Pachetul de cursuri pentru 2012 a constat în: 
 Inspector resurse umane (acreditat CNFPA) 

 Asistenţa socială in protecţia persoanelor cu dizabilităţi 

 Rolul asistentului si lucrătorului social in cadrul serviciilor 
furnizate de administraţia publică locală 

• Perioada de desfășurare: iunie – august 2012, 
total 100 de ore. 



 
Grupul țintă 

Structura și relevanța în proiect 

 
 

• Grupul țintă din 2012: 24 de cursanți care au 
finalizat programele e formare, ponderea de 
participare feminină 100%. 
– 12 participanți – personal din agențiile publice care 

furnizează servicii sociale și de ocupare 50% 

– 12 persoane din cadrul organizațiilor societății civile 
(fundații și asociații) 50% 



Grupul țintă  
Rezultate 

 
 

• Evaluarea cursurilor a avut loc în luna august. 
• Ponderea promovabilității persoanelor înscrise 

la examen: 100% (22 persoane înscrise) 
• Pentru cele 3 evaluări s-au obținut cumulat: 

– 41 note de 10 
– 26 note de 9 
– 3 note de 8 



Programe de formare oferite în 2013 

• Două pachete de cursuri adaptate la nevoile 
grupului țintă: 
1. 3 cursuri, din care un curs acreditat CNFPA (Manager 

de proiect, in proces de autorizare) + două cursuri 
soft skills – total 100 ore 

2. Pachet de 3 cursuri soft skills cu tematică accentuată 
pe partea de competențe necesare personalului ce 
activează în cadrul furnizorilor de servicii sociale și 
de ocupare (ce relaționează direct cu persoanele 
vulnerabile) – total 54 ore 
 



  

 

• www.inceptus.ro 

• http://www.incluziune.inceptus.ro 
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