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AGRICULTURĂ Vrancea și PROJECT LIFE - Italia anunță încheierea proiectului ”FPC
PENTRU ANGAJAŢI ACCES ŞI PARTICIPARE LA FORMARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ” – POSDRU 164/2.3/S/139713.
Conferința de închidere a avut loc vineri 27.11.2015, începând cu ora 10:00, în
amfiteatrul “Aula Magna”, Universitatea Bioterra din Bucureşti, str. Nicolae Şuţu, nr. 11-15,
sector 1, Bucureşti. Au participat invitați din partea Guvernului României, Academiei de Științe
Agricole și Silvice, Academiei Oamenilor de Știință și Universității de Științe Agronomice și
Medicină Veterinară București.
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a constat în accesul şi participarea la FPC
continuă a angajaţilor din diverse regiuni de dezvoltare economico-socială ale României,
facilitând astfel corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.
Acesta s-a derulat pe o perioada de 19 luni, în intervalul mai 2014 - noiembrie 2015.
PROIECTUL A REALIZAT:
-menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, cu accent special pe grupurile
dezavantajate;

-atragerea viitoare pe piaţa muncii a persoanelor care ar putea fi disponibilizate, dar care au
urmat un curs de calificare/recalificare în cadrul proiectului;
-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 s-au desfașurat în următoarele domenii: lucrător în cultura plantelor; lucrător în
comert; operator la preperarea conservelor din carne, pește și legume; administrator pensiune
turistică; lucrător în prelucrare carne, pește, lapte, conserve; măcelar; tranșator; agent curățenie;
preparator produse din lapte; lucrător în morărit și panificație; agent dezinfecție, deratizare și
dezinsecție; patiser.
În urma implementării proiectului, indicatorii asumați au fost realizați de către fiecare
partener, în conformitate cu cererea de finanțare.
Proiectul a fost 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 informații suplimentare, puteți accesa site-ul www.fpcpentruangajati.ro, persoană
de contact Ing. Ștefan Nicolae, nicolaestefan@fpcpentruangajati.ro.
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