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Proiect cofinanţaî din Fondul Soclai European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -  2013
investeşte în oameni!

POSDRU /129/5.1/G/135272 “Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă”

ANUNŢ 

SELECŢIE FOfîMATORi

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, în temeiul art. 46 alin 1 din H.G. nr. 377/2002 pentru 
aprobarea Proceduritor priwnd accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi 
Instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, pentru derularea programelor de formare 
profesională, organizează achiziţionarea directă a serviciilor de învăţământ CVP 8559, pentru pregătirea teoretică şi practică a 
persoanelor înscrise la programele de formare profesională organizate în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de 
ocupare”, Domeniul Major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, Proiect ” Dezvoltare 
Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă”, 10 135272, îrs următoarele ocupaţii:

1. Lucrător în comerţ;
2. Manichiurist-pedichiurist;
3. Coafor;
4. instalator, instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze;
5. Frizer.

Cursurile se vor desfăşura în judeţul Dâmboviţa.
Cerinţe pentru o fertanţi;

Pentru a participa la această selecţie ofertanţii trebuie să facă dovada că :
- sunt înregistraţi ca PFÂ / persoane juridice la Oficiul Registrului Comerţului şi/sau după caz în registrul Fundaţiilor şi 
Asociaţiilor din cadrul Judecătoriei de domiciliu;
- au prevăzut în actul constitutiv, ca obiect de activitate, codul Câ EN necesar prestării de servicii de învăţământ cod CAEN 8559 - 
Alte forme de învăţământ;
- certificate de atestare fiscală din care să rezulte că nu figurează cu datorii la bugetul de stat şi bugetul general consolidat;

- formaiorii să posede diploma de absoh'ire a studiilor medii sau superioare în specializarea pentru care urmează să presteze 
serviciile de formare profesională sau să fi absolvit un curs de calificare, specializare, perfecţionare şi experienţă dovedită în 
(domeniul) respectiv, cât şi certificat de absolvire curs formator sau curs pedagogie.

Candidaţii vor depune într-un plic sigilat, cu datele de identificare a solicitantului, cu menţiunea de a nu se deschide până la 
data de 16.09.2014, următoarele documente nn copie):

oferta tehnică privind prestarea serviciului de învăţământ, indicând clar tipul de program de formare profesională şl numele 
formatorilor propuşi:
certificat privind înregistrarea PFA / persoane juridice la Oficiul registrului Comerţului şi/sau după caz în registrul Fundaţiilor
şi Asociaţiilor din cadrul Judecătoriei de domiciliu;
actul constitutiv, cu obiect de activitate corespunzător cod CAEN 8559;
certificate de atestare fiscală din care să rezulte că nu figurează cu datorii la bugetul de stat şi bugetul general consolidat; 
curicullum vitae, certificat de absolvire curs formator sau curs pedagogie, copie după act de studii pentru formatorii propuşi 
(formatorii să posede diploma de absolvire studii medii sau superioare în specializarea pentru care urmează să presteze 
ser\'iciile de învăţământ sau să fi absolvit curs de calificare, specializare, perfecţionare şi experienţă dovedită în domeniul 
respectiv);
oferta de preţ pentru orele de teorie şi practică pe fiecare tip de program de formare profesională ofertat.
Plicul sigilat sub semnătura candidatului, conţinând documentele precizate, se depune numai în zilele 12.09.2014 si 

15.09.2014 între orele 9-14 la registratura instituţiei din Târgovişte, str. T. Vladimirescu, nr. IA, la parter, urmând ca acestea 
să fie selectate şi evaluate în data de 16.09.2014, ora 10,00.

Caietul de sarcini şi relaţii suplimentare se pot cere de la Compartimentul Formare Profesională al A.J.O.F.M. DÂMBOViŢÂ 
din B-dul Unirii nr. 18, et. 3, persoană de contact dl. Voinea Severică, tel. 0245/213916 sau 0786148195.
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