
 

Investeste în oameni! 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor uname 2007-2013 

Axa prioritată 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenție 2.3: „Acces și participare la formare profesională continuă” 

Titlul proiectului: „CALIFICAREA – O Sansa pentru Viitor!” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/182/2.3/S/153089 

Beneficiar: Patronatul Român 

                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

 

  

Bucuresti, 13.11.2015 

Proiect POSDRU/182/2.3/S/153089„CALIFICAREA – O Sansa pentru Viitor!” 

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 

 
Contract nr: POSDRU/182/2.3/S/153089 

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

Durata:10 luni 
 
 
 
 

 

In cadrul proiectului avem obiective specifice care evidentiaza si beneficiile grupului 

tinta si care o data atinse determina realizarea obiectivului general astfel:  

- Informarea fortei de munca din judete fost industrializate din regiunile Nord-Est si Sud-Est cu 

privire la oportunitatile si beneficiile participarii la programe de formare profesionala;  

- Furnizarea unui pachet de cursuri de calificare unui numar de 400 de angajati in urmatoarele 

domenii: turism, industria alimentara, industria lemnului si a mobilei.  

- 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;  

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

domiciliul/resedinta in judetele/orasele foste industrializate;  

- 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 dintr-o regiune de implementare in alta 

Anunt  
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(pentru un numar de 40 angajati absolventi ai programului de calificare care au avut cele mai 

bune rezultate in urma cursurilor de calificare).  

 

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. 


