Investește în oameni!
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
AXA PRIORITAR Ă nr 2 - „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“
DOMENIUL MAJOR DE INTER VENȚIE 2.3 - „Acces și participare la formare profesională continuă“
Titlu proiect: „FPC – Formare pentru competitivitate”
Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/182/2.3/S/154499
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ

Newsletter 39
Conferinţa de închidere a proiectului FPC
În curând va sosi şi momentul ultimei Conferinţe privind proiectul FPC, care va încheia
ciclul planificat media ca eveniment esențial. Acest eveniment major, înscris în Planul strategic
de comunicare al FPC, a demarat de fapt chiar odată cu lansarea oficială a proiectului și a continuat
cu cele 9 Seminarii pe Centre regionale.
Această ultimă conferinţă privind proiectul FPC a fost proiectată şi se va desfăşura în data
de 26 noiembrie 2015, începând cu ora 10.00 şi va dura până la ora 13.00, la care sunteţi şi dvs.
invitaţi să participaţi.
Locul activităţilor va fi amfiteatrul Universității Europei de Sud Est Lumina din București.
Având în vedere caracterul bilaţier al manifestării, raportorii poiectului (managerul şi
responsabilii de regiuni şi ceilalți manageri, vor face prezentări ample vizând: a). principalele
realizări ale proiectului FPC, generale (dl. Mucahit Biner) şi pe regiuni (raportori: manager
Regiunea Sud-Muntenia; manager Regiunea Sud Est, manager Regiunea Nord-Vest și manager
Regiunea Nord-Est); b). principalele realizări ale proiectului FPC pe domenii: în domeniul
financiar şi contabil (dl. Isa Tak și Simona Năstase), în domeniul formării profesionale şi
coordonării formării profesionale (Maria Muga), în analiza grupului ţintă planificat şi realizat
(Gheorghe Blidaru), în domeniul juridic (Valentina Bounegru) și în problemele organizării
evenimentelor și conștientizării angajatorilor și angajaților de la nivel comunitar (Emin Korkut,
Salih Katirci și Ion Boboc).
Prezentarea FPC va cuprinde şi perspectiva sustenabilităţii lui (prezintă: Huseiyn Padem,
reprezentant legal şi preşedinte al GDCS).
Cu ocazia evenimentului, va fi prezentat şi un film vizând momentele cele mai importante
şi de referinţă ale proiectului “Formare pentru competitivitate – FPC”), realizat în România, în
speță cu imagini de la cele 4 Centre Regionale: Turda, Roman, Târgoviște, Brăila și Comănești.
Pe parcursul activităţilor care vor avea loc cu acest prilej, vor lua cuvântul reprezentanţii
partenerilor şi invitaţilor, reprezentanţi ai beneficiarilor-clienţi (grup țintă) şi reprezentanţi ai
comunităților beneficiare din România, precum şi reprezentanţi ai presei şi ai altor foruri
instituţionale cu putere de decizie publică şi care au sprijinit direct sau indirect realizarea în cele
mai bune condiţii a acestei Conferinţe de final pentru proiectul nostru european.
Aşadar, având în vedere faptul că sunteţi sau aţi putea fi unul din beneficiarii actuali ori de
perspectivă ai proiectului FPC, vă invităm să luaţi parte la acest eveniment excepţional pentru un
proiect atât de important pentru viaţa comunităţii din care faceţi parte.
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