Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară - 6 „Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie - 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"
Titlul proiectului: Şi noi vrem să muncim! Accesul femeilor pe piaţa muncii
Contract: POSDRU/97/6.3/S/63272
Beneficiar: Fundaţia Culturală Delta

Tabel nominal cursuri de calificare
Nr.
crt.

Denumire grupă de bază din COR

1
2
3

Bucătari
Ospătari şi barmani
Îngrijitoare de copii

4

Îngrijitoare la domiciliu

5

Coafori, frizeri, cosmeticieni şi asimilaţi

6
7
8
10

Valeţi, cameriste şi însoţitori

Lucrător in hoteluri

Lucrători în servicii pentru populaţie
neclasificaţi în grupele de bază
anterioare
Personal de pază şi ordine
publica, neclasificaţi in grupele de
bază anterioare
Vânzători în magazine şi pieţe

11

Agricultori şi lucrători calificaţi în
culturi de câmp şi legumiculturã

12

Arboricultori şi floricultori

Calificări
nivel 1
calificare
Lucrător în alimentaţie
Lucrător în alimentaţie
Îngrijitoare copii
Baby sitter, Îngrijitoare bătrîni la
domiciliu
Lucrător pentru estetica si igiena
corpului omenesc Manichiurist,
pedichiurist Frizer

Agent dezinfecţie, deratizare
Agent pază şi ordine
Lucrător in comerţ
Lucrător in cultura plantelor
Preparator furaje şi raţii furajere
Lucrător in gospodărie
agroturistică
Ciupercar,orezar,
Florar- decorator,peisagistfloricultor

1

Pepinerist altoitor Pomicultor
Viticultor

13

Viticultori şi pomicultori

14

Crescători-îngrijitori de animale
domestice pentru producţia de lapte şi
carne

15

Apicultori şi sericicultori

16
17

Crescători de animale mici
Lucrători în culturi acvatice

18

19

20

21

Lucrător in creşterea animalelor
Apicultor
Sericicultor

Lucrători-meseriaşi în executarea de
produse artizanale din textile, piele şi
materiale similare

Crescător de animale mici
Piscicultor
Confecţioner articole hârtie
Confecţioner bibelouri din jenille,
Confecţioner manual de produse
din sfori sau frânghii
Confecţioner unelte pescuit din
plase
Legător manual (în poligrafie şi
ateliere speciale)
Confecţioner flori artificiale
Ajutor maşinist
Lucrător poligraf

Legători şi lucrători înrudiţi

Brutar
Cofetar
Patiser
Covrigar
Lucrător in morărit şi panificaţie

Brutari, patiseri şi cofetari

Broder
Stopeur

Lucrători în broderie şi asimilaţi

2

