Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni !
Data: 30.05.2014
COMUNICAT DE PRESĂ – CONFERINTA LANSARE PROIECT
S.C. ASCENDIS TEAM S.R.L., în parteneriat cu S.C. A&C COMPANY S.R.L., S.C. TERRA
CONSTRUCTII S.R.L., EQUIPO HUMANO S.L., au plăcerea să anunţe organizarea conferinței
de lansare a Proiectului „Formare profesionala – stabilitate si performanta pe piata
muncii” cu sprijin financiar din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot
parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces si participare la
formare profesionala continua”, contract de finantare POSDRU/164/2.3/S/141274, ce se va
desfasura vineri, 30.05.2014, începând cu ora 9,00, în localitatea Santimbru, Restaurant
Galaxy, DN1, jud.Alba
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 01.05.2014 şi are ca
obiectiv general „Promovarea accesului angajatilor la programe de calificare si
imbunatatirea calitatii capitalului uman prin sprijinirea participarii la programele de
formare profesionala continua cu scopul obtinerii unei calificari complete a angajatilor
din sectoarele constructii, productie, alimentatie publica si comert din regiunile NordEst si Centru conform cerintelor pietei muncii si standardelor UE in vederea cresterii
competitivitatii economice. “Cresterea calitatii angajatilor prin formare, certificare si
orientare profesionala” este o necesitate pentru viitorul economiei romanesti, calitatea
profesionala fiind caracteristica de succes a angajatului intr-o economie de piata bazata
pe cunoastere si progres. Atingerea obiectivului general va contribui la indeplinirea
obiectivului AP2 “… cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata
muncii, in contextul societatii bazate pe cunoastere”. Prin proiect se urmareste
asigurarea unei bune coordonari a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane in vederea
dezvoltarii profesionale a 962 angajati ( 286 din Regiunea Centru si 676 din Regiunea Nord
Est) pentru obtinerea unei calificari complete, in contextul societatii bazate pe cunoastere.
In acest sens se vor organiza 37 programe de formare profesionala in randul angajatilor
pentru cresterea nivelului de calificare si implicit mentinerea locului de munca si/sau
desfasurarea activitatilor specifice uneia sau mai multor ocupatii. Valoarea totala eligibila a
proiectului este de 3.909.157 lei. Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de
3.713.699,15 lei (3.602.288,18 lei din FSE, 111.410,97 lei din bugetul national). Contributia
beneficiarului este de 195.457,85 lei. La Conferinţa de lansare a proiectului vor participa
reprezentanți ai partenerilor și mass-media.
Pentru mai multe informaţii despre derularea proiectului vă rugăm să contactaţi S.C.
Ascendis Team S.R.L., telefon 0756/058956, 0749/171236, 0374/063971, fax 0358/108949 email: ascendis _team@yahoo.com.
Persoana de contact: dl. Stanea Valeriu - Manager de proiect.

