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CURS COMPETEN E ANTREPRENORIALE PENTRU PERSOANE FĂRĂ 
LOCURI DE MUNCĂ 

 
PROIECTUL: EQUAL JOBS – LOCURI DE MUNCĂ ADECVATE TUTUROR 

Regiunea Centru- Jude ul Harghita 
 
 
În perioada 10-21 Septembrie, în cadrul proiectului POSDRU 183/5.1/154207 „Equal jobs – 
locuri de muncă adecvate tuturor” Funda ia de Îngrijiri Comunitare în parteneriat cu 
Asocia ia Liberté de Pensée organizează cursul „Competente antreprenoriale”. Proiectul se 
implementează în rela ii de parteneriat cu AJOFM Harghita, Asocia ia Caritas.  

Vrei să în elegi care sunt cerin ele pentru deschiderea unei afaceri, cum se face un 
plan de afaceri sau un plan de marketing? Vrei să po i aplica la PNDR prin 
cuno tin ele dobândite? 

Prin participarea ta la acest curs vei avea tocmai posibilitatea de a dobândi 
cuno tin e în domeniul dezvoltării de planuri de afaceri, abilită i de marketing a 
serviciilor sau produselor afacerii tale. 

Pe lângă acestea î i oferim: 

 materiale de curs i masă asigurate prin proiect; 
 o subven ie în valoare de 400 de lei după participarea la curs si sustinerea 

examenului final; 
 o certificare ANC pentru Competen e antreprenoriale 

Pentru a participa la curs trebuie să îndepline ti următoarele criterii de eligibilitate: 

 să fii persoană fără loc de muncă sau persoană inactivă pe pia a muncii 
 să completezi formularele de înscriere în cadrul grupului intă al proiectului 
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Numărul locurilor este limitat, înscrierea se face pe principiul primul venit – primul 
servit. 

Pentru detalii i înscriere ne po i contacta prin email la adresa 
K_szilard2000@yahoo.com sau telefon: 0720971059. Persoana de contact: Szilard 
Kursakovski. 

 
Proiectul „Equal jobs – locuri de muncă adecvate tuturor” implementat în perioada martie - 
decembrie 2015 este menit să răspundă cererii de propuneri de proiecte de tip strategic  Nr 
183, „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”,  AXA PRIORITARĂ 5 
„Promovarea măsurilor active de ocupare” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 
„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. 
 
 

mailto:K_szilard2000@yahoo.com



