
 

Contract POSDRU/147/6.3/G/129467 
Titlu: „Pregateste-te astazi pentru cariera de maine! Formare si specializare pentru femeile din 
regiunea Sud – Muntenia” 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial  
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in oameni!” 

 

 

Cursuri de calificare finantate din fonduri europene 
 

In perioada iulie 2014 – septembrie 2015, S.C. DAVO STAR IMPEX S.R.L. in calitate de 
Partener 3, contribuie la implementarea proiectului „Pregateste-te astazi pentru cariera de 
maine! Formare si specializare pentru femeile din regiunea Sud – Muntenia” 
POSDRU/147/6.3/G/129467, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013” - "Investeste in oameni!". 

Proiectul, cu o durata de 18 de luni, are ca obiectiv principal  „cresterea oportunitatilor 
de acces pe piata muncii pentru femeile din regiunea Sud – Muntenia, ca urmare a 
participarii a unui numar de 540 de persoane la programe de calificare, recalificare, 
specializare, perfectionare si initiere”. 
 

Obiectivul specific Partenerului 3 este „calificarea in meseria de Confectioner – 
asamblor articole din materiale textile a 75 de persoane (din care 65 femei)”. 
 
 
Participantii vor putea obtine urmatoarele beneficii:  
 
 Cursul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, iar participantii 

vor obtine o diploma de calificare recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul 
Educatiei.  
Cursul corespunde nivelului 1 de calificare cu 360 de ore de teorie si practica 
(Confectioner – asamblor articole din materiale textile)  

 Asistenta/consultanta oferita de catre expertii nostri pentru persoanele din grupul 

tinta ce doresc sa initieze o activitate independenta. 

 La sfarsitul cursului toti participantii vor fi premiati cu o suma de bani fixa in 
functie de nivelul de calificare al cursului. 

 Participarea la activitatile proiectului este gratuita. 
 
 
Conditii de inscriere: 
 Persoane absolvente ale Invatamantului secundar superior (12 clase – profil teoretic) 
 Persoane absolvente ale Invatamantului secundar inferior  (8 clase, 10 clase – profil 

vocational) 
 Persoane cu domiciliul in regiunea de implemenatare – Sud-Muntenia  

(sau cu viza de flotant) 
 Persoane cu varsta incepand de la 18 ani.  
 
 
Documente necesare pentru inscrierea la cursuri: 
 Copie CI 
 Copie Certificat de nastere 
 Copie Certificat casatorie (daca este cazul) 
 Copie Diploma studii 
 Formular de inregistrare a grupului tinta - acesta se solicita la adresa de e-mail 

andreea@davo.ro 
 
Inscrierile se pot face oricand. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati. 
 
 
Informatii de contact 
Persoane de contact:  
Responsabil monitorizare grup tinta  - Apalaghiei Andreea  
Tel.: 0721.413.848 
E-mail: andreea@davo.ro / aapalaghiei@yahoo.com 
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