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29 decembrie 2015 

Conferinţa finală de prezentare a proiectului  

„Cursuri de calificare in domenii innovative pentru 

angajatii fostelor zone industrializate din Regiunile Vest 

si Centru” 

FUNDATIA ROMANO GERMANA de Pregatire si Perfectionare Profesionala in Domeniul 

Constructiilor, în parteneriat cu Asociatia Evanghelistica si de Caritate “Isus Speranta 

României”, SC TOP MEDIA SRL si  Asociația TRADITION GROUP, vă invită în data de 30 

decembrie 2015, ora 10.00, pe Calea Aradului nr 56, sala 1, et 1 pentru prezentarea 

rezultatelor finale obţinute în cadrul a proiectului „Cursuri de calificare in domenii inovative 

pentru angajatii fostelor zone industrializate din Regiunile Vest si Centru”, demarat la 28 

martie 2015. 

Proiectul „Cursuri de calificare in domenii inovative pentru angajatii fostelor zone 

industrializate din Regiunile Vest si Centru” s-a derulat cu un buget iniţial de 2482200 RON şi a avut 

ca scop principal satisfacerea nevoilor de adaptare a forţei de muncă la cerinţele în continuă 

schimbare de pe piaţa muncii. Obiectivul general al proiectului a fost cresterea nivelului de calificare 

si a competitivitatii profesionale a persoanelor angajate pe piata muncii din Regiunile Vest si Centru 

din foste zone industrializate printr-o abordare a invatarii pe tot parcursul vietii si prin dezvoltarea si 

furnizarea unor programe inovative, complexe si flexibile de formare profesionala (calificare) in 

domenii economice aflate in dezvoltare (conform directiilor de politica industriala), dar care 

inregistreaza un deficit de persoane calificate. 

Dintre persoanele active pe piata muncii care au nevoie de calificare, echipa şi-a propus ca 

352 de persoane să fie luate in evidenta si inscrise sa participe la cursuri pentru formare 

profesionala continua, fiecare persoana putând opta si participa la unul din cele 8 cursuri de 

calificare (la alegere dintre următoarele: C1 Instalator instalatii tehnico sanitare si gaze (nivel 2) - C2 

Sudor Electric (nivel 1) - C3 Operator masini unelte cu comanda numerica (nivel 2) - C4 Lucrator in 

tamplarie (nivel 1) - C5 Dulgher-tamplar-parchetar (nivel 2) - C6 Mecanic-vulcanizator (nivel 1) - C7 

Brutar (nivel 1) - C8 Macelar) în urma cărora au putut obţine o diplomă autorizată de ANC pentru 

fiecare curs absolvitÎn cadrul Conferinţei vor fi prezentate principale rezultate obţinute şi indicatorii 

atinşi prin activităţile derulate, până la finalul celor zece luni de implementare a proiectului. 

Pe lângă reprezentanţii presei, sunt aşteptaţi la această conferinţă şi persoanele care au 

beneficiat de serviciile oferite în cadrul acestui proiect şi doresc să împărtăşească impresiile despre 

proiectul „Cursuri de calificare in domenii innovative pentru angajatii fostelor zone industrializate din 

Regiunile Vest si Centru”. 

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate sunt aşteptate la sediul nostru 

FUNDATIA ROMANO GERMANA de Pregatire si Perfectionare Profesionala in 

Domeniul Constructiilor de Calea Aradului, nr. 56, tel: 0256 / 426 780, fax: 0256 / 495 774, 

email: proiect154713@gmail.com, persoana de contact Blaj Corina.  
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