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Bucuresti, 19.11.2015 

 

Proiect POSDRU/182/2.3/S/152997 „CRAI – Califică-te, Responsabilizează-te, 
Acționează, Implică-te!” 

 
Proiect cofinantat din FSE prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 
 

Axa prioritara 2:  Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 
 

Beneficiar: Patronatul Român 
 

Proiect POSDRU/182/2.3/S/152997 
 

Parteneri: Structural Euro Fond and Training; S.C. ADAL PRO LOGISTICS SRL 
 

Durata:10 luni 
 
 
 
 

Obiectivele proiectului sunt: 
 

 

1. Informarea fortei de munca active din judetele foste industrializate din regiunea Nord-

Vest si regiunea Centru cu privire la oportunitatile si beneficiile participarii la 

programe de formare profesionala continua prin derularea unei campanii de 

promovarea in zonele foste industrializate din cele doua regiuni de implementare ale 

proiectului; 

 

2. Furnizarea unui pachet de cursuri de calificare unui numar de 400 de angajati in 

urmatoarele domenii: turism, industria alimentara, industria lemnului si a mobile; 

 

3. Acordarea de sprijin si stimulente sub forma de subventii unui numar de 400 de 

angajati in vederea participarii la cursurile de formare in cele 3 sectoare industriale; 

 

4. Dobandirea unei calificari relevante pe piata muncii de catre 400 de persoane care au 

domiciliul/resedinta in judetele/orasele foste industrializate; 

 

Anunt 
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5. Schimb de experienta si diseminare de bune practici cu privire la FPC in cele 3 domenii 

prin organizarea a 2 vizite /premiu cu durata de 7 zile; 

 
 

 

                                                  Pentru informații suplimentare referitore la proiect, cei interesați se pot adresa 

Responsabilului Promovare, dna. Catalina Tudoran, tel: 0724765415; email: 

catalinatudoran10@gmail.com.   
  

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 


