„FIT - Formarea - Idee pentru Transformare“
POCU/726/6/12/134947

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CURSURI GRATUITE
FRG Timișoara cu sediul în Timișoara, județul Timiș, în calitate de lider, împreună cu FRG Vladimirescu cu sediul în
comuna Vladimirescu, județul Arad şi S.C. New Hope S.R.L. cu sediul în Reșița, județul Caraș -Severin, în calitate de
parteneri, implementează în perioada 14.06.2021 - 13.06.2023 proiectul

„FIT - Formarea - Idee pentru Transformare“
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O.S.1 Creșterea gradului de conștientizare a importantei formarii profesionale continue în rândul angajatorilor si a minim 658 de angajați
din Regiunea Vest, județele Arad, Caras Severin si Timiș, pe o perioada de 24 de luni.
O.S.2 Dezvoltarea competențelor profesionale pentru un număr de 658 de persoane, cu accent pe angajații cu nivel scăzut de calificare, cu
vârsta de peste 40 ani, sau din mediul rural, pe o perioada de 24 de luni.
În cadrul proiectului se vor derula cursuri de formare profesională, destinate persoanelor cu vârsta între 25 si 65 ani, angajate cu
contract individual de muncă, persoanelor fizice autorizate (PFA) sau întreprinderilor individuale.

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
LIDER

PARTENER 1

FRG TIMIȘOARA

FRG VLADIMIRESCU

Fundația romano-germană de pregătire si perfecționare
profesionala in domeniul construcțiilor

FUNDAŢIA ROMÂNĂ GERMANĂ DE PREGĂTIRE SI
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ VLADIMIRESCU, ARAD

♦

Lucrător finisor pentru construcții

♦

Instalator, instalații tehnico-sanitare
și de gaze
Lucrător instalator pentru construcții
Sudor electric

♦
♦

Aceste tipuri de cursuri se desfășoară la
Timișoara și la Reșița !

PARTENER 2
S.C. NEW HOPE S.R.L

♦

Chelner(ospătar) vânzător în unități de
alimentație publică

♦

Gaterist la tăiat bușteni

♦

Bucătar

♦

Lucrător comercial

♦
♦

Instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze
Lucrător in structuri pentru construcții

♦

Lucrător in tricotaje-confecții

♦
♦
♦

Brutar
Patiser
Motorist la motoagregate si mașini in
silvicultură

♦

Tehnici de vânzare moderne

♦

Chelner(ospătar) vânzător în unități de
alimentație publică

♦

Operator introducere, validare si
prelucrare date

♦

Operator introducere, validare si
prelucrare date
Operator la recoltarea si toaletarea
arborilor forestieri

Înscrierile se fac de luni până vineri între orele 08:00-16:00 la următoarele sedii:

♦

Timișoara, Jud. Timiș, Calea Aradului Nr.56; Telefon: 0256 495 774 / 0730 510 128; Reșița, Tel: 0744 577 390 E-mail: office.frgtim@gmail.com
Vladimirescu, str. Gării, nr. 59, jud. Arad, mun. Arad, str. Episcopiei, nr. 32, jud. Arad, Telefon: 0744 479 802 E-mail: frgvladi@yahoo.com
Reșița, Bd. Muncii nr. 10A, Complex Agroindustrial Reșița Nord etaj 2; Caransebeș, str. Gen. Ion Dragalina, nr.2, parter, Jud Caraș Severin
Telefon: 0740 014 254; 0726 144 074, 0761 274 588 E-mail: claudiabalan2002@yahoo.com

„FIT - Formarea - Idee pentru Transformare“
POCU/726/6/12/134947

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

CURS GRATUIT
LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCȚII
FRG Timișoara cu sediul în Timișoara, județul Timiș, în calitate de lider, împreună cu FRG Vladimirescu cu sediul în comuna
Vladimirescu, județul Arad şi S.C. New Hope S.R.L. cu sediul în Reșița, județul Caraș -Severin, în calitate de parteneri, implementează
în perioada 14.06.2021 - 13.06.2023 proiectul

„FIT - Formarea - Idee pentru Transformare“
CONDIȚII DE ACCES ÎN GRUPUL ȚINTĂ ELIGIBIL AL PROIECTULUI:
persoanele sa aibă statut de angajat
să fie cu domiciliul/reședința în Regiunea Vest;
să fie cu vârste cuprinse între 25 si 65 de ani.
neparticiparea la un alt proiect finanțat din fonduri
nerambursabile, cu aceleași activități precum cele din proiectul
propus in vederea evitării dublei finanțări
 să aibă studiile minim gimnaziale (8 clase)
 să aibă disponibilitate fața de activitățile proiectului
 să își exprime consimțământul cu privire la utilizarea si
prelucrarea datelor cu caracter personal.





FACILITĂȚI:
-

LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE AL CURSULUI: Timișoara, jud. Timiș
DATA ESTIMATĂ DE ÎNCEPERE A CURSULUI: 27.09.2021
STRUCTURA CURSULUI: 360 ore
Durata: 10 săptămâni
Pregătire teoretica de specialitate 120 ore
Pregătire practica de specialitate 240 ore la locul de muncă al
participantului la curs daca lucrează in domeniu, sau la firme de profil
PARTICIPANȚII VOR DOBÂNDI URMĂTOARELE COMPETENȚE

GRATUITATEA TAXELOR DE CURS
Suport de curs asigurat
Orarul de derulare al orelor se va stabilii astfel încât să nu fie
afectată activitatea zilnică la locul de muncă
Alte facilitați

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI:
de Luni până Vineri între 08:00 – 15:00

FRG Timișoara, Calea Aradului, Nr. 56,

Tel/Fax: 004 0256 495774, 0730 510 128,
www.frgtim.ro, frg@frgtim.ro,


















Comunicare la locul de muncă
Dezvoltarea personală în scopul obținerii performanței
Igiena şi securitate muncii
Lucrul în echipă
Organizarea locului de muncă
Rezolvarea de probleme
Satisfacerea cerințelor clienților
Noțiuni generale despre construcții
Materiale de construcții
Planuri de construcții
Prelucrarea materialelor
Executarea tencuielilor obișnuite drișcuite
Executarea zugrăvelilor simple
Executarea vopsitoriilor simple
Executarea placajelor de faianță
Executarea pardoselilor din gresie

Persoană de contact: Curcuță Carla Mihaela – expert promovare și conștientizare.
Editorul materialului:
Data publicării:

FRG Timișoara
Iunie 2021

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
FRG Timișoara - Fundația romano-germană de pregătire și perfecționare profesionala in domeniul construcțiilor
300291 Timișoara / Romania, Calea Aradului Nr. 56
Tel: 0040 256 426780, Tel / Fax: 0040 256 495774, Mobil: 0730510128,
http://www.frgtim.ro, frg@frgtim.ro, officefrgtim@gmail.com

„FIT - Formarea - Idee pentru Transformare“
POCU/726/6/12/134947

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CURS GRATUIT

LUCRĂTOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII
FRG Timișoara cu sediul în Timișoara, județul Timiș, în calitate de lider, împreună cu FRG Vladimirescu cu sediul în comuna
Vladimirescu, județul Arad şi S.C. New Hope S.R.L. cu sediul în Reșița, județul Caraș -Severin, în calitate de parteneri,
implementează în perioada 14.06.2021 - 13.06.2023 proiectul

„FIT - Formarea - Idee pentru Transformare“
CONDIȚII DE ACCES
PROIECTULUI:

ÎN

GRUPUL

ȚINTĂ ELIGIBIL

AL

persoanele sa aibă statut de angajat
să fie cu domiciliul/reședința în Regiunea Vest;
să fie cu vârste cuprinse între 25 si 65 de ani.
neparticiparea la un alt proiect finanțat din fonduri
nerambursabile, cu aceleași activități precum cele din proiectul
propus in vederea evitării dublei finanțări
 să aibă studiile minim gimnaziale (8 clase)
 să aibă disponibilitate fața de activitățile proiectului
 să își exprime consimțământul cu privire la utilizarea si
prelucrarea datelor cu caracter personal.





-

DATA ESTIMATĂ DE ÎNCEPERE A CURSULUI: 06.09.2021
STRUCTURA CURSULUI: 360 ore
Durata: 10 săptămâni
Pregătire teoretica de specialitate 120 ore
Pregătire practica de specialitate 240 ore la locul de muncă al
participantului la curs daca lucrează in domeniu, sau la firme de profil

PARTICIPANȚII VOR DOBÂNDI URMĂTOARELE COMPETENȚE

FACILITĂȚI:
-

LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE AL CURSULUI: Timișoara, jud. Timiș

GRATUITATEA TAXELOR DE CURS
Suport de curs asigurat
Orarul de derulare al orelor se va stabilii astfel încât să nu fie
afectată activitatea zilnică la locul de muncă
Alte facilitați

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI:
de Luni până Vineri între 08:00 – 15:00

FRG Timișoara, Calea Aradului, Nr. 56,

Tel/Fax: 004 0256 495774, 0730 510 128,
www.frgtim.ro, frg@frgtim.ro,

Comunicare la locul de muncă
Igiena şi securitate muncii
Lucrul în echipă
Organizarea locului de muncă
Satisfacerea cerințelor clienților
Noțiuni generale despre construcții
Materiale de construcții şi instalații
Planuri de construcții şi instalații
Prelucrarea materialelor
Scheme şi detalii de instalații
Noțiuni generale de hidraulică şi termotehnică
Materiale de instalații : Îmbinarea şi montarea instalațiilor
Instalații de alimentare cu apă
Instalații de canalizare
 Instalații de gaze naturale combustibile















Persoană de contact: Curcuță Carla Mihaela – expert promovare și conștientizare.
Editorul materialului:
Data publicării:

FRG Timișoara
Iunie 2021

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
FRG Timișoara - Fundația romano-germană de pregătire și perfecționare profesionala in domeniul construcțiilor
300291 Timișoara / Romania, Calea Aradului Nr. 56, Tel: 0040 256 426780, Tel / Fax: 0040 256 495774
http://www.frgtim.ro, frg@frgtim.ro, officefrgtim@gmail.com

12.07.2021
LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL
„FIT - Formarea - Idee pentru Transformare“
POCU/726/6/12/134947
FRG Timișoara cu sediul în Timișoara, județul Timiș, în calitate de lider, împreună
cu FRG Vladimirescu cu sediul în comuna Vladimirescu, județul Arad şi S.C. New
Hope S.R.L. cu sediul în Reșița, județul Caraș -Severin, în calitate de parteneri,
implementează în perioada 14.06.2021 - 13.06.2023 proiectul „FIT - Formarea Idee pentru Transformare“
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O.S.1 Creșterea gradului de conștientizare a importantei formarii profesionale continue în rândul angajatorilor si a minim 658 de angajați din Regiunea Vest, județele
Arad, Caras Severin si Timiș, pe o perioada de 24 de luni.
O.S.2 Dezvoltarea competențelor profesionale pentru un număr de 658 de persoane,
cu accent pe angajații cu nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani, sau
din mediul rural, pe o perioada de 24 de luni.
În cadrul proiectului se vor derula cursuri de formare profesională, destinate persoanelor cu vârsta între 25 si 65 ani, angajate cu contract individual de muncă,
persoanelor fizice autorizate (PFA) sau întreprinderilor individuale.
Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 14.07.2021, ora 10:00 în
sala curs SC CALOR GRUP SRL, PLATFORMA CILNICEL, Nr. 1, Reșița, jud Caras Severin
Date de Contact
Timișoara, Jud. Timiș, Calea Aradului Nr.56; Telefon: 0256 495 774 / 0730 510 128; Reșița, Tel: 0744 577 390 E-mail: office.frgtim@gmail.com
Vladimirescu, str. Gării, nr. 59, jud. Arad, mun. Arad, str. Episcopiei, nr. 32, jud. Arad,
Telefon: 0744 479 802 E-mail: frgvladi@yahoo.com
Reșița, Bd. Muncii nr. 10A, Complex Agroindustrial Reșița Nord etaj 2; Caransebeș, str.
Gen. Ion Dragalina, nr.2, parter, Jud Caraș Severin, Telefon: 0752 110 149; 0726 144 074,
0761 274 588 E-mail: claudiabalan2002@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
FRG Timișoara - Fundația romano-germană de pregătire și perfecționare profesionala in domeniul construcțiilor
300291 Timișoara / Romania, Calea Aradului Nr. 56

Tel: 0040 256 426780, Tel / Fax: 0040 256 495774, http://www.frgtim.ro, frg@frgtim.ro,

„FIT - Formarea - Idee pentru Transformare“
POCU/726/6/12/134947

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CURS GRATUIT

LUCRĂTOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII
FRG Timișoara cu sediul în Timișoara, județul Timiș, în calitate de lider, împreună cu FRG Vladimirescu cu sediul în comuna
Vladimirescu, județul Arad şi S.C. New Hope S.R.L. cu sediul în Reșița, județul Caraș -Severin, în calitate de parteneri,
implementează în perioada 14.06.2021 - 13.06.2023 proiectul

„FIT - Formarea - Idee pentru Transformare“
CONDIȚII DE ACCES
PROIECTULUI:

ÎN

GRUPUL

ȚINTĂ

ELIGIBIL

AL

persoanele sa aibă statut de angajat
să fie cu domiciliul/reședința în Regiunea Vest;
să fie cu vârste cuprinse între 25 si 65 de ani.
neparticiparea la un alt proiect finanțat din fonduri
nerambursabile, cu aceleași activități precum cele din proiectul
propus in vederea evitării dublei finanțări
 să aibă studiile minim gimnaziale (8 clase)
 să aibă disponibilitate fața de activitățile proiectului
 să își exprime consimțământul cu privire la utilizarea si
prelucrarea datelor cu caracter personal.





-

DATA ESTIMATĂ DE ÎNCEPERE A CURSULUI: 14.07.2021
STRUCTURA CURSULUI: 360 ore
Durata: 10 săptămâni
Pregătire teoretica de specialitate 120 ore
Pregătire practica de specialitate 240 ore la locul de muncă al
participantului la curs daca lucrează in domeniu, sau la firme de profil

PARTICIPANȚII VOR DOBÂNDI URMĂTOARELE COMPETENȚE

FACILITĂȚI:
-

LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE AL CURSULUI: Reșița, jud. Caraș
Severin

GRATUITATEA TAXELOR DE CURS
Suport de curs asigurat
Orarul de derulare al orelor se va stabilii astfel încât să nu fie
afectată activitatea zilnică la locul de muncă
Alte facilitați

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI:
de Luni până Vineri între 08:00 – 16:00

Reșița, Jud. Caraș Severin

SC CALOR GRUP SRL, PLATFORMA CILNICEL, Nr. 1,
Telefon: 0744 577 390
www.frgtim.ro, officefrgtim@gmail.com
sala curs

Comunicare la locul de muncă
Igiena şi securitate muncii
Lucrul în echipă
Organizarea locului de muncă
Satisfacerea cerințelor clienților
Noțiuni generale despre construcții
Materiale de construcții şi instalații
Planuri de construcții şi instalații
Prelucrarea materialelor
Scheme şi detalii de instalații
Noțiuni generale de hidraulică şi termotehnică
Materiale de instalații : Îmbinarea şi montarea instalațiilor
Instalații de alimentare cu apă
Instalații de canalizare
 Instalații de gaze naturale combustibile















Persoană de contact: Miu Dumittru – expert promovare și conștientizare.
Editorul materialului:
Data publicării:

FRG Timișoara
Iunie 2021

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
FRG Timișoara - Fundația romano-germană de pregătire și perfecționare profesionala in domeniul construcțiilor
300291 Timișoara / Romania, Calea Aradului Nr. 56, Tel: 0040 256 426780, Tel / Fax: 0040 256 495774
http://www.frgtim.ro, frg@frgtim.ro, officefrgtim@gmail.com

