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ACTIVITATI - ASOCIATIA PRO CARIERE

Pro Cariere va organiza și livra cursuri de instruire pentru 350 de persoane, 
în Paleu și alte locații din zona Metropolitană Oradea, astfel:
• Municipiul Oradea
• Comuna Biharia
• Comuna Bors
• Comuna Cetariu
• Comuna Girisu de Cris
• Comuna Ineu
• Comuna Nojorid
• Comuna Osorhei
• Comuna Paleu
• Comuna Santandrei
• Comuna Toboliu
• Comuna Sanmartin

GRUPUL TINTA - impartit in 20-30 grupe de training (între 12 și 20 de persoane într-un grup). 



CURSURILE SUSTINUTE DE ASOCIATIA PRO CARIERE in cadrul proiectului 
ROHU425 

1. Competențe Sociale și Civice - Cursul își propune să facă participanții să 
înțeleagă că o abordare socială și civică axată pe aspecte sociale și civice 
aduce rezultate excelent., atat in viata personala cat si cea profesionala.

2. Lucrător pentru salubrizarea spațiilor verzi – Lucratorul are grijă de 
aspectul și curățenia spațiilor verzi. 
Ocupatia se practică în localități urbane și rurale, în parcuri publice, grădini 
publice, piețe, zone cu iarbă în arii adiacente zonelor de trafic, spații de 
recreere etc.

3. Camerista - urmărește formarea competențelor de furnizare a serviciilor 
hoteliere (curățarea camerelor etc.) si aplicarea legislației specifice 
unităților de cazare. 



CURSURILE SUSTINUTE DE ASOCIATIA PRO CARIERE 
in cadrul proiectului ROHU425 

4. Bucătar - Obiectivul cursului este dezvoltarea abilităților de prelucrare 
corectă a materiilor prime, pregătirea preparatelor culinare, realizarea 
diferitelor decorațiuni și aplicarea regulilor igienice și de siguranță alimentară 
(HACCP).

5. Ospatar (Chelner) - vânzător în unități alimentare - îşi propune formarea 
competenţelor de servire corectă a preparatelor, prestarea de servicii adaptate 
tipurilor de consumatori şi de evenimente din unităţile de alimentaţie, 
identificarea reglementărilor legale privind protecţia consumatorului etc

6. Pomicultor – Cursul vine în întâmpinarea celor care doresc să ingrijeasca si 
să exploateze plantații de pomi, în scopul realizării de producții de fructe, în 
vederea valorificării și consumului acestora.



ACTIVITATI REALIZATE DE ASOCIATIA PRO CARIERE

1. Autorizarea cursurilor:  5 cursuri sunt autorizate + 1 curs este in curs de autorizare

2. Grup tinta identificat: peste 120 de persoane – dintre care 97 sunt inscrise la urmatoarele cursuri:

a. Pomicultor – Paleu – 20 persoane (vor absolvi cursul in luna August)

b. Competente sociale si Civice – Oradea – 20 persoane (au absolvit cursul in luna Iunie)

c. Lucrator pentru salubrizare spatii verzi – Ineu – 17 persoane (au absolvit cursul in luna Iunie)

d. Competente sociale si Civice – Oradea – 20 persoane (vor absolvi cursul in luna Iulie)

e.   Pomicultor – Paleu – 20 persoane (vor absolvi cursul in luna Octombrie).

Mentionam ca in perioada Iulie-August va incepe la Oradea si o grupa de Bucatar - 20 de persoane.



Disclaimer:

”Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-
ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare 
comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. 
Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune 
şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, 
reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a 
programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, 
respectiv, județele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a 
acesteia.” 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.”



Vă mulțumim!

Contact: Asociatia PRO CARIERE
Tel/fax: 0749-206119

www.procariere.ro

Parteneriat pentru un viitor mai bun     www.interreg-rohu.eu 
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