
 

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară nr. 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii  

Domeniul major de intervenţie 2.3 Acces si participare la Formare Profesionala Continua 

Titlul proiectului: „F.P.C. PENTRU ANGAJATI – Acces si participare la Formare Profesionala Continua” 

Contract nr: CNDIPT – OI POSDRU/164/2.3/S/139713 

 

COMUNICAT PRESA 

 EVENIMENT LANSARE PROIECT 

”FPC PENTRU ANGAJAŢI- ACCES ŞI PARTICIPARE LA FORMARE PROFESIONALĂ 

CONTINUĂ” POSDRU/164/2.3/S/139713  

UNIVERSITATEA BIOTERRA DIN BUCUREŞTI parteneriat cu SC FORMAZIONE 
PROGRESSO SRL- Constanţa, CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ- Vrancea 
CONSORZIO CONSULTING- Italia anunta lansarea proiectului ”FPC PENTRU ANGAJAŢI 

ACCES ŞI PARTICIPARE LA FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ” – POSDRU 

164/2.3/S/139713.    

Conferinta de lansare a avut loc vineri 25.07.2014, începând cu ora 10:00, în amfiteatrul 
“Aula Magna”, Universitatea Bioterra din Bucureşti, str. Nicolae Şuţu, nr: 11-15, sector 1, 
Bucureşti. 

Au participat invitati din partea Guvernului Romaniei, a Ministerului Economiei si 
Academiei de Stiinte Agricole si Silvice. 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în accesul şi participarea la FPC continuă a angajaţilor din 
regiuni de dezvoltare economico-socială ale României, facilitând astfel corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii. Astfel, implementarea cu succes a proiectului: 

-ajută la dezvoltarea capitalului uman prin acţiuni de calificare/recalificare în ocupaţii căutate pe piaţa 
muncii; 

-ajută la creşterea competitivităţii economice atât a capitalului uman participant în proiect dar şi a 
firmelor în care acesta este angajat; 

-permite creşterea ratei de ocupare pe piata muncii, a persoanelor aflate în perioada de formare si 
perfectionare profesionala; 

-ajută la creşterea nivelului calificărilor persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii 

bazate pe cunoaştere; 

 



 

 

-permite îndeplinirea obiectivului UE de reducere a sărăciei relative. 

PROIECTUL PROPUNE: 

- menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mari de 

ocupare la nivelul celor României, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii; 

 

- atragerea viitoare pe piaţa muncii a persoanelor care ar putea fi disponibilizate dar care au 

urmat/urmeazî un curs de calificare/recalificare în cadrul proiectului; 

 

- reducerea şomajului de lungă durată în ţară prin acţiuni preventive şi corective la nivelul regiunilor de 

implementare a proiectului; 

 

- realizarea de FPC a adulţilor din grupul ţintă; 

 

- creşterea mobilităţii pe piaţa muncii, a membrilor grupului ţintă al proiectului, inclusiv prin transfer de 

„bune practici" de pe piaţa italiană a muncii către cea românească. 

 

PROIECTUL REALIZEAZĂ: 

-menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de 

ocupare la nivelul României, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii; 

-atragerea viitoare pe piaţa muncii a persoanelor care ar putea fi disponibilizate, dar care au 

urmat/urmează un curs de calificare/recalificare în cadrul proiectului; 

-reducerea şomajului de lungă durată în ţară prin acţiuni preventive şi corective la nivelul regiunilor de 

implementare a proiectului; 

-realizarea de FPC a adulţilor din grupul ţintă; 

-creşterea mobilităţii pe piaţa muncii, a membrilor grupului ţintă al proiectului, inclusiv prin transfer de 

„bune practici" de pe piaţa italiană a muncii către cea românească, de către partenerul transnaţional. 

 Cursurile se vor desfasura in urmatoarele domenii: lucrator in cultura plantelor; lucrator in comert;  

 operator la preperarea conservelor din carne, peste si legume; administrator pensiune turistica;  

lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve; macelar; transator; agent curatenie; preparator 

produse din lapte; lucrator in morarit si panificatie; agent dezinfectie; deratizare; dezinsectie; patiser. 

   



 

 

 GRUPUL TINTA căruia i se adresează proiectul este format din 1800 de angajaţi, marea majoritate 

necalificaţi pentru domeniul în care lucrează sau cu grad redus de calificare, din regiunile de dezvoltare: 

Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Vest,  Sud-Vest, Bucureşti-Ilfov. 

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major 

de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă". 

Pentru informatii suplimentare, puteti accesa site-ul www.fpcpentruangajati.ro, persoana de 

contact Ing. Stefan Nicolae, nicolaestefan@fpcpentruangajati.ro   

 

  

                                                                                                                  Manager proiect, 
                                                                              ŞTEFAN NICOLAE  
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http://www.fpcpentruangajati.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


