Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

17 noiembrie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ
Doriți să fiți unul dintre cei 200 de specialiști din sectorul de construcţii formaţi în cadrul unui proiect
european?
Sunteţi interesat de oportunitățile de dezvoltare și de noile tendințe socio-economice ale sectorului de
construcții?
Asigurarea calităţii forţei de muncă în sectorul construcțiilor este unul dintre obiectivele organizaţiei pe
care o reprezentanți?

FUNDAȚIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR
În parteneriat cu S.C. Tils România S.R.L., Camporlecchio Educational S.R.L.,
Casa Socială a Constructorilor și Formedil S.R.L

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI LA
Seminarul regional de promovare a proiectului
„CALE – CALITATE ÎN EDUCAŢIE”
Evenimentul se va desfăşura în orașul Timișoara, în sala de conferinţă a Hotelului DelPack, în data
de 23 noiembrie 2010 începând cu ora 9.00.
Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI! și care are ca obiectiv general contribuirea la dezvoltarea
resurselor umane în sectorul construcţiilor, prin crearea şi implementarea de mecanisme şi instrumente pentru
îmbunătăţirea calităţii în Formarea Profesională Continuă.
În cadrul acestor seminarii vor fi prezentate de către experți interni și internaționali obiectivele, activităţile și
rezultatele obținute în cadrul proiectului până-n prezent precum și oportunităţile de formare pentru
specialiștii din sector, dar și 2 dintre cele mai importante elemente inovatoare pe care proiectul dorește să le
aducă pe piața românească:
• realizarea şi implementarea unui sistem de prognoză pentru ocupaţiile si nevoile de
instruire;
• crearea unei hărti ocupaţionale a sectorului construcţiilor din România.
Pe parcursul seminarului vor lua cuvântul reprezentanți ai partenerilor sociali, reprezentanți ai autorităților
locale cu atribuții în asigurarea calității în formarea profesională continuă, precum și experți care participă la
implementarea proiectului.
Prin participarea la acest eveniment veți obține informații despre tendințele de dezvoltare ale sectorului în
situația socio-economică actuală, evoluțiile corelative ale pieței muncii, precum și date cantitative și calitative
cu privire la procesele implicate în asigurarea calității formării profesionale continue.
Participarea este gratuită, iar la finalul acestor seminarii celor prezenți li se vor înmâna diplome de
participare.
Pentru detalii suplimentare și confirmari:
Anca Popescu – Specialist PR / Coordonator Organizare Seminarii și Conferințe
Email – anca.popescu@cmc.org.ro
Telefon – 021/212.37.62/63/64
Fax – 021/212.37.61
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61
E-mail: office@cmc.org.ro; www.cmc.org.ro/cale

