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Programe de formare profesională de nivel 1 de calificare derulate în

Revitalizarea meșteșugurile tradiționale în zona rurală din
regiunile Centru, Nord-Vest și Vest

cadrul proiectului:

Olari și formatori în ceramică și materiale abrazive;


Lucrători în executarea produselor artizanale din lemn;



Asamblor de produse și articole din textile;



Țesători;

Asociaţia Pakiv Romania în parteneriat cu SC Technical Training



Tricotori;

SRL București și Techniki Ekpedeftiki SA Grecia continuă caravanele de



Tapițeri și asimilați;

informare și promovare privind oportunitățile de calificare/recalificare și de



Tâmplari și lucrători asimilați

conștientizare privind dezavantajele și riscurile ”muncii la negru” desfășurate
în cadrul proiectului ”Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea
meșteșugurilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Axa prioritară 5, ”Promovarea măsurilor active de ocupare”
Caravana de informare care a debutat la începutul lunii aprilie
2015 va continua până la sfărșitul lunii septembrie 2015 și se adresează
șomerilor, persoanelor ocupate în agricultura de subzistență și persoanelor
inactive cu domiciliul în satele și comunele din regiunile Centru (județul
Alba), Nord-Vest (județele Bihor și Satu Mare) și Vest (județele Timiș și
Caraș-Severin).

Unde ne informăm? www. mestesuguri-rurale.ro

Prin proiectul ”Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea
meșteșugurilor” vor fi furnizate servicii integrate de informare, consiliere și

Centrul Regional de Dezvoltare a Resurselor Umane Regiunea

de formare profesională în mediul rural pentru cel puțin 1000 de șomeri,

Centru – Alba Iulia, Str. Emil Racoviță, Nr. 76; tel. 0258 811170;

persoane ocupate în agricultura de subzistență și persoane inactive.

e-mail: pakiv_romania@ yahoo.com

Programele de formare profesională vizează calificarea a 875 dintre viitorii

Centrul Regional de Dezvoltare a Resurselor Umane Regiunea

beneficiari ai proiectului în domenii din sectorului meșteșugăresc, cum ar fi:

Nord Vest – Oradea,

Lucrător în industria ceramicii, Confecţioner scule şi obiecte manuale,

Str. Bucegi, Nr. 10, Județul Bihor; tel. 0743475724

Confecţioner-asamblor articole din textile, Tricotor manual, Ţesător

e-mail: mestesuguri_nv@pakiv.ro

manual, Lucrător în tâmplărie și Tapiţer. După finalizarea programelor de

Centrul Regional de Dezvoltare a Resurselor Umane Regiunea

formare profesională, 30 dintre absolvenții care au obținut certificate de

Vest – Timișoara

calificare vor fi susținuți și asistați să-și înființeze mici afaceri meșteșugărești

Str. Dacilor, nr. 25, Ap.3, Etj. 1, Birou 25, Județul Timiș; tel.

care să contribuie atât la creșterea calității vieții acestora și a familiilor lor,

0236/420.047; e-mail: mestesuguri_v@pakiv.ro

precum și la dezvoltarea comunităților din care fac parte.
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