
 
 

                                                                                    
 

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’’ 
 

14  noiembrie 2012 
  

INVITAȚIE 
 

 
Institutul  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are plăcerea de a vă invita la prima 

reuniune a membrilor și a potențialilor membri ai rețelei de parteneriat pentru 
promovarea formării profesionale continue a angajaților 

 
Formarea profesională- siguranță pentru angajați, necesitate sau obligație a companiilor?  

 
Reuniunea, organizată în cadrul proiectului Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă, 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, va avea loc miercuri, 28 noiembrie 2012, ora 15:00, la  Hotel 
Minerva (Str. Gheorghe Manu nr.2-4), Sala Maya.  
 
Prin acest eveniment, Institutul  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) continuă seria de 
activități din cadrul proiectului, ce are ca scop creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate 
pe piața muncii în construcții și activități conexe în Regiunea București-Ilfov.  
 
Reuniunea își propune să aducă în atenția publicului teme de interes pentru piaț a muncii din 
România, oferind cadrul interactiv al unei dezbateri privind facilitarea participării angajaților la 
programele de formare profesională continuă.  Astfel, în cadrul evenimentului vor fi trecute în 
revistă aspecte privind beneficiile participării angajaț ilor la programe de consiliere și formare 
profesională, modul de implementare a unor astfel de programe în cadrul companiilor româneș ti, 
precum ș i noile perspective europene cu privire la investiț ia în capitalul uman. Masa rotundă va 
prilejui, de asemenea, prezentarea unor exemple de bună practică privind aplicarea programelor de 
formare profesională pentru angajaț ii unor companii care activează în domeniul construcțiilor din 
România.  
 
La eveniment sunt invitați să participe membri ai rețelei de parteneriat, potențiali membri, 
reprezentanti ai sectorului privat, ai instituțiilor publice și ai asociațiilor patronale, specialiști în 
resurse umane și jurnaliști.  
 
Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră, până cel târziu vineri, 23 n oiembrie a.c. orele 
12:00, la numerele  de telefon: tel: 021/31.55.543; 021/31.55.553 sau 0784 292 787 sau email: 
office@calificarieuropene.ro.  
 
Pentru mai multe informații privind proiectul, vă invităm să accesați  www.calificarieuropene.ro. 
 
Cu speranța că veți fi alături de noi la acest eveniment, vă transmitem cele mai bune gânduri. 
  
  Florin Oncioiu   
                                                            
Manager de proiect   
                                               

  

mailto:office@calificarieuropene.ro�
http://www.calificarieuropene.ro/�

