
„UN VIITOR MAI BUN PRIN EFORTURI COMUNE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORII DE VEDE” 

 

CURS DE CALIFICARE PROFESIONALĂ „ELECTRICIENI PENTRU 

CONSTRUCȚII” 

Cursanții vor dobândi atât cunoștințe teoretice cât și practice, vor primi bani pentru 

participare la activitatea de formare și vor fi sprijiniți pentru integrarea în muncă. 

În cadrul proiectului se organizează cursuri de calificare gratuite în meseriile: 

confecționer-asamblor articole textile, instalator tehnico-sanitare și gaze, lucrător finisor pentru 

construcții, operator la prepararea produselor zaharoase, operator introducere validare și 

procesare date, electrician în construcții, brutar, ospătar lucrător în unitățile de alimentație etc 

„Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede”, PROIECT 

implementat de Asociația de prietenie Româno-Franceză ROMFRA Alexandria, împreună cu 

UAT Municipiului Roșiorii de Vede, Power Net Consulting S.R.L. București, SC Kalymed 

Impex S.R.L. Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de 

Vede, Școala Gimnazială „Dan Berindei” Roșiorii de Vede și SC BIQ Consulting S.R.L. 

Alexandria. 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea European din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, având ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din zonele marginalizate ale Municipiului Roșiorii de Vede, prin 

implementarea de măsuri integrate, ce vizează educația, ocuparea, sănătatea, locuirea și 

implicarea civică. 

Cursanții beneficiază de o serie de avantaje: la finalizarea cursurilor de 3 luni sau 6 luni 

primești 18800 de lei, respective 3600 de lei; certificate de calificare profesională recunoscut 

Ministerul Educației Naționala și Ministerul Muncii; de ajutor pentru găsirea unui loc de 

muncă; servicii medicale gratuite; dobândești cunoștințe practice și teoretice în domeniul de 

calificare; ești inițiat în competențe informatice și antreprenoriale; beneficiezi de asistență 

juridică gratuită. 

Sunați la 0247466360 sau mergeți direct la sediul Serviciului de Asistență Socială din 

str. Sf. Teodor nr. 37 D pentru a afla care sunt cerințele pentru a fi admis în grupele de pregătire 

profesională. 
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