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Comunicat de presă
Conferința de final a proiectului
Furnizare de Performanță și Competențe angajaților prin FPC
Miercuri, 25 noiembrie 2015, Romair Consulting S.R.L., alături de membrii parteneriatului Asociația
„Centrul pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională” și AM Project Design&Consulting
S.R.L., organizează conferința de final a proiectului „Furnizare de Performanță și Competențe
angajaților prin FPC”, ID 140783, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Conferința are loc începând cu ora 11:30, în Sala de evenimente Domenii din incinta Hotelului
Domenii Plaza, Str. Alexandru Constantinescu nr. 33, sector 1, București.
Evenimentul este organizat în vederea prezentării rezultatelor obținute în urma implementării
proiectului la nivel național și a activităților integrate derulate, numărul de beneficiari fiind de peste
3000 de persoane, membrii ai grupului țintă.
Proiectul a fost lansat la data de 18 aprilie 2014, activităţile integrate derulate urmând să se finalizeze
la data de 15 decembrie 2015. Obiectivul principal a constat în creșterea calității și competitivității
organizațiilor prin îmbunătățirea accesului și participarea la programele de formare profesională
continuă a resurselor umane, facilitând calificarea/recalificarea angajaților.
În cadrul proiectului au fost oferite în mod gratuit cursuri de calificare/recalificare la standarde
europene de care au beneficiat peste 1500 de angajati din domenii de activitate precum: servicii de
salubritate, servicii hoteliere și turistice, construcții, pază și protecție, comerţ, sanitar, fără a se limita
la acestea.
Implementarea activităților proiectului și parcurgerea acestora de către grupul țintă aduce plus valoare
în rândul angajaților, prin calificarea și creșterea adaptabilității acestora la o piață a muncii aflată în
continuă schimbare. Angajatorii beneficiază de o forță de muncă calificată și pregătită să facă față
nivelului tot mai înalt de competitivitate existent în sectorul specific de activitate.
Pentru informații suplimentare:
 Dna Andra Stanciu, Expert informare și publicitate, Romair Consulting SRL,
telefon: 0730.101.888, e-mail: andra.stanciu@romair.ro
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