
 

 

 

 

 

INVITAȚIE 

Conferința de lansare a proiectului 
„Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună!” 

16 iulie 2014 
                                                                     Hotel Golden Tulip Times, Sala Panorama 

 

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Conferința de lansare a proiectului „Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață 
mai bună!”  POSDRU/164/2.3/S/137877, proiect implementat de Fundația Dezvoltarea Popoarelor împreună cu filialele sale de 
la Arad si Cluj, în parteneriat cu Patronatul Societăților de Constructii și Patronatul Producătorilor de Tâmplarie Termoizolantă, 
în regiunile  București-Ilfov, Vest și Nord-Vest pe o perioadă de 18 luni. 

Acest eveniment se va desfăşura în data de miercuri 16 iulie  2014, între orele 10:00 – 13:30, la Sala Panorama a Hotelului 
Golden Tulip Times (Piața Muncii, B-dul Decebal, nr.19). 

La eveniment vor participa:  

 Reprezentanți ai autorităților locale, instituții publice; 
 Reprezentanți ai firmelor interesate de serviciile de ocupare furnizate; 
 Furnizori autorizați de formare profesională; 
 Reprezentanți ai ONG-urilor în domeniu; 
 Reprezentanți ai Patronatelor, Sindicatelor și Federațiilor din domeniu 

 
Obiectivul general al proiectului îl consituie Creșterea competitivității și adaptabilității a 962 de persoane angajate, cetățeni 
români, din 3 regiuni ale României (București-Ilfov, Regiunea Vest și Regiunea Nord-Vest). 

Astfel proiectul își propune:  

 Promovarea beneficiilor formării profesionale continue (FPC) în rândul angajaților și întreprinderilor (informare cu 
privire la oportunitățile de calificare pentru 962 de angajati și 55 de întreprinderi. 

 Furnizarea de programe de formare profesională în următoarele domenii / ocupații:  
 Lucrător în izolații (nivel 1) 
 Dulgher – Tâmplar - Parchetar (nivel 2) 
 Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (nivel 2) 
 Fierar – Betonist (nivel 2) 
 Lucrător în comerț (nivel 1) 
 Comerciant vânzător mărfuri alimentare (nivel 2) 
 Sculer-matrițer (nivel 2) 
 Tinichigiu-vopsitor auto (nivel 2) 

Rezultatele proiectului: 

962 de persoane angajate beneficiază de consiliere / orientare și formare profesională continuă, din care: 
 812 persoane participă la programe de calificare și recalificare, 
 150 de angajati din trei regiuni de implementare, sprijiniți pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior.   

 
Va asigurăm că prezența dumneavoastră este foarte importantă pentru noi și vă așteptăm cu deosebit interes sa luați parte 
activ la acest eveniment pentru o mai bună informare cu privire la contextul de implementare a proiectului.  
 

 

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până cel târziu luni 14.04.2014, ora 12. Persoana de contact este Ioana 
Andreea Vlad – Expert Comunicare PSC, Tel: 021-311.95.94 sau 0722.222.481; e-mail: ioana.vlad@psc.ro 



 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 
Conferinței de lansare a proiectului  

”Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună!” 
 

16 iulie 2014 

                                    București, hotel Golden Tulip Times - Sala Panorama 
 
 

10:00 – 10:30  Înregistrarea participanților (Welcome coffee) 

10:30 – 10:45   Prezentarea FDP și a experienței în domeniul ocupării  
Simona Carobene – Director executiv FDP 

10:45 – 11:00   Prezentare Patronatul Societăților de Construcții 
   Ioana Andreea Vlad – Marketing Manager PSC 

11:00 – 11:15  Prezentare Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă  
   Daniela Luca – Coordonator Marketing PPTT 

11:15 – 11:35   Prezentarea proiectului (activități, obiective, grup-țintă, rezultate) 
Bianca Buzetto – Manager de proiect 

11:35 – 12:00  Testimoniale firme/angajatori 
                                      
12:00 – 12:30  Dezbateri și Concluzii 

12.30 – 13.30  Networking / Masa de pranz 

 

 

 

 


