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855344/09.11.2022 

COMUNICAT  
 

În perioada 14.12.2021-01.11.2022, s-a desfășurat programul de formare profesională ”Coafor”, 

program de calificare Nivel 3, în cadrul proiectului cod SMIS 2014: 135172 “Suntem alături de TINE 

(ri)!”, care este implementat de către Direcția de Asistență Socială și Medicală, din cadrul Consiliului 

Local al municipiului Cluj-Napoca, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 

Judeţului Satu Mare și Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj. 

Proiectul se derulează în perioada 04.01.2021-31.12.2023 și își propune dezvoltarea unor pachete 

de servicii integrate la nivelul comunităţii pentru 52 copii şi/sau tineri din Regiunea de Dezvoltare Nord-

Vest, care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor şi/sau care au părăsit 

sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor, în vederea asigurării tranziţiei de la sistemul 

instituţionalizat la servicii la nivelul comunităţii. 

Programul de pregătire profesională s-a desfasurat în municipiul Cluj-Napoca, la sediul Centrului 

Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj, cu participarea unor tineri care au părăsit sistemul 

instituționalizat de protecție a copiilor. Activitățile de formare s-au desfășurat conform programei de 

pregătire, cu alternarea teoriei cu practica, în vederea consolidării cunoștințelor teroretice dobândite.  

În urma susținerii examenului de absolvire organizat de Centrul Regional de Formare 

Profesională a Adulţilor Cluj la data de 02.11.2022, 8 tineri participanți la programul de pregătire 

profesională au fost declarați absolvenți ai cursului de formare profesională ”Coafor”.  

Proiectul “Suntem alături de TINE (ri)!”este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Componenta 1  „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională 

a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială- Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.iv - Creşterea accesului 

la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes 

general Obiective specifice 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea 

de servicii la nivelul comunității şi 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul 

instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă. 

Valoarea finanțării acordate este de 4.225.294,03 lei, din care 4.140.788,71 lei reprezintă 

finanțarea nerambursabilă (98%), iar contribuția proprie a structurii parteneriale este de 84.505,32 lei. 

Locația de implementare a proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;  

Sediu proiect beneficiar/lider de parteneriat: Strada Venus, f.n. municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj 

Sediu proiect partener 1: Strada Corvinilor, nr. 18, municipiul Satu-Mare, județul Satu Mare; 

Sediu proiect partener 2: Strada Fabricii de Zahăr, nr. 51, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. 

Date de contact DASM: e-mail: managementproiecte@dasmclujnapoca.ro, telefon: 0264/599.316, 

adresă: mun. Cluj-Napoca, str. Venus f.n., jud. Cluj.  

                                                             Manager de proiect, 

                                                          Popa Arianda-Manuela 

 

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