
„Şanse egale şi respect pentru femeile din Regiunea Nord Est şi Centru” 
 

Obiectivul general al 
proiectului este dezvoltarea 
capitalului uman si cresterea 
competitivitatii prin corelarea 
invatarii pe tot parcursul vietii 
cu piata muncii si asigurarea de 
oportunitati sporite pentru 
participarea viitoare pe o piata 
a muncii moderna, flexibila si 
inclusiva prin facilitarea 
accesului pe piata muncii a 330 
de femei care vor participa la 
cursuri de formare 
profesionala si prin 

dezvoltarea si promovarea principiului egalitatilor de sanse si de gen in Regiunile N-E si 
Centru.  
 
Obiectivele specifice: a) 
Consolidarea principiului 
accesului egal pentru toti 
pe piata muncii cu scopul 
de a creste oportunitatile 
de angajare ale femeilor 
din cele doua regiuni prin 
realizarea si distribuirea, 
pana la finalizarea 
proiectului, a materialelor 
de informare si promovare 
a acestui principiu (1 site 
web, afise, fluturasi, 
pliante, 2 conferinte presa, 
aparitii presa) pe durata 
proiectului; b) Cresterea 
constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile 
prin organizarea si implementarea unei Campanii pentru promovarea povestilor de 
success ale femeilor aflate in functii de conducere in cele doua regiuni, in randul 
personalului, expertilor, intreprinzatorilor, cursantelor si in randul altor femei, mass-
media, institutii publice, pana la sfarsitul proiectului;c)Asigurarea accesului egal la 
ocupare si la construirea unei cariere profesionale prin organizarea de: cursuri de limba 
engleza pentru 120 de femei si italiana pentru 120 de femei; vizita de studiu concentrata 
pe bunele practici in domeniul egalitatii de sanse in una din tarile UE pentru 10 femei; 
cursuri de calificare/recalificare in meseria Tehnician in turism(receptioner) pentru 30 



de femei; curs de initiere si dezvoltare de competente in utilizarea calculatorului pentru 
30 de femei; curs de Crestere a stimei de sine prin tehnici de comunicare si dezvoltarea 
carierei pentru 30 de femei si acordarea de asistenta/consiliere in dezvoltarea carierei 
pe durata proiectului.Obiectivele specifice conduc la atingerea obiectivelor specifice AP 
6 si a 3 din cele 5 obiective specifice ale DM 6.3. (care reies din formularea obiectivelor 
specifice) prin organizarea de cursuri specifice de dezvoltare personala si acordarea de 
asistenta in dezvolarea carierei in scopul consolidarii motivatiei pentru FPC cat si 
integrarii pe piata muncii a femeilor si prin promovarea egalitatii de sanse intre femei si 
barbati pe piata muncii si prin realizarea unei Campanii pentru promovarea povestilor 
de success ale femeilor aflate in functii de conducere in regiunile vizate. Proiectul 
contribuie la realizarea obiectivului general al POS DRU si va avea un efect pozitiv pe 
termen lung prin dezvoltarea si furnizarea de programe de formare profesionala, 
inclusiv calificare/recalificare pentru cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor 
femeilor din Regiunile N-E si Centru, ceea ce va duce la dezvoltarea capitalului uman si 
cresterea competitivitatii in cele doua regiuni. 
 

Titlul proiectului Şanse egale şi respect pentru femeile din Regiunea Nord Est 

şi Centru 

Axa prioritara 6 “PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE” 

Domeniul major de 
interventie 

6.3 “Promovarea egalităţii de sanse pe piaţa muncii” 

Perioada de 
implementare 

01.10.2010 - 28.02.2013 

Valoarea eligibila a 
proiectului 

2.965.800 lei 

Valoarea totala a 
proiectului 

3.142.800 lei 

Grup tinta 330 de participanti (femei) 
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