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INVITAŢIE 
                                                                                                                                                                   

Stimată doamnă/Stimate domnule,  

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT vă invită să 
participaţi la conferinţa de lansare a proiectului strategic „CORE – Corelarea forţei de muncă cu 
cerinţele pieţei în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest”, finanţat de Uniunea Europeană prin 
programul POSDRU/82/5.1./S/58992. Evenimentul va avea loc în data de 09.06.2010, începând cu 
orele 09.00, la Casa Casătoriilor Slatina, situată pe Dealul Grădişte.  

În cadrul evenimentului vor lua cuvântul: 

- Dl. Florin Jianu, Preşedinte CCMP EUROPROJECT 
- Dl. Bogdan Darius Vîlcov, Primar al Municiului Slatina 
- Dl. Giussepe Cangelosi, Director General S.C. Pirelli Tyres Romania S.R.L. 
- Dl. Gheorghe Dobra, Director General S.C. ALRO S.A. 
- Dl. Paolo Cesana, Director Fundaţia Luigi Clerici 
- Dl. Silviu Ispas, Director Institutul de Formare Economică şi Socială 
- Dl. Luigi Sarogni, Director S.C. Prysmian Cabluri şi Sisteme S.A.  
- Dl. Augustin Feneşan, Preşedinte Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj 
- Dna Mihaela Mocanu, Director Coordonator al OIR POSDRU SV Oltenia  
 
POSDRU/82/5.1./S/58992 - „CORE – Corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în 

Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest” îşi propune îmbunătăţirea competenţelor şomerilor din 
cele două regiuni de dezvoltare, în vederea facilitării accesului la ocupare şi a integrării durabile pe o 
piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă. Proiectul urmăreşte să răspundă unor nevoi reale semnalate la 
nivelul celor două regiuni, şi anume: combaterea şomajului, formarea şi adecvarea competenţelor 
şomerilor pentru a se integra şi a rămâne pe piaţa munci, precum şi creşterea şi diversificarea 
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posibilităţilor de furnizare de servicii de ocupare la nivel regional pentru şomeri, suplimentar faţă de 
cele deja existente, prin crearea a două noi centre de ocupare. 

Cele două Centre de Ocupare create şi activate în cadrul proiectului vor furniza grupului ţintă 
următoarele tipuri de servicii: job-club-uri în care şomerii să beneficieze de informare şi consiliere 
privind piaţa muncii; medierea muncii, prin punerea în legatură a şomerilor cu angajatorii; consultanţă 
şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; formare 
profesională prin intermediul cursurilor, stagiilor de practică şi specializare în cadrul diferitelor 
companii.  

Promotorul proiectului este Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor 
EUROPROJECT, în parteneriat cu: S.C. Pirelli Tyres Romania S.R.L., S.C. Prysmian Cabluri şi 
Sisteme S.A., S.C. ALRO S.A., Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj, Asociaţia 
Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Fundaţia „Luigi Clerici” (Milano, Italia). Perioada de 
implementare a proiectului este 01.06.2010 – 31.11.2012. 

 

Cu stimă, 

Florin JIANU 

Preşedinte, 

CCMP EUROPROJECT 

 

 

 


