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Comunicat de presă
În data de 29 octombrie 2012 a avut loc în sala de conferințe a
Centrului Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității
Tehnice din Cluj-Napoca conferința de promovare a proiectului
«Integrare-calificare-transfer de inovații pentru grupuri vulnerabile
pe piaţa muncii»
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013.
Axa prioritară nr.6. Promovarea incluziunii sociale. Domeniul
major de intervenţie 6.2 Îmbunătățirea accesului și a participării
grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
Bugetul proiectului este 5.050.103 lei, din care finanţare
nerambursabilă 4.790.103 lei, iar durata de 3 ani în perioada:
01.11.2010 - 31.10.2013.
Proiectul este implementat de:
Agenţia Profesională Româno-Germană- SC RoGePa srl,
împreună cu partenerii
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar
Nord din Baia Mare și Internationales Zentrum für Innovation,
Qualifizierung und Gewerbeförderung Hedersleben, Germania.
Scopul proiectului este de a reduce riscul de sărăcie și de a oferi
suport pentru integrarea pe piața muncii grupurilor vulnerabile din
3 regiuni de dezvoltare prin aducerea oportunităților de învățare
și ocupare mai aproape de nevoile și posibilitățile lor. Activitățile
proiectului sunt în sprijinul persoanelor vulnerabile pe piața muncii
(cu accent pe persoanele afectate de schimbarile structurale ale
regiunilor vizate din zonele sarace rurale sau comunitati izolate,
populatia roma, persoane cu dizabilitati care locuiesc in mediul
rural sau urban) care doresc să urmeze programe de formare
profesională, să participe la acțiuni de consiliere și sprijin pentru
obținerea unui loc de muncă din regiunile Nord Vest, Centru și
Vest.
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În deschiderea conferinței a luat cuvîntul dl. Prof.Dr.ing. Dan
Călin Peter Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca –
Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
D-na Marinescu Liviana- manager de proiect a prezentat stadiul
actual de implementare al proiectului, gradul de îndeplinire
a indicatorilor și obiectivelor proiectului la finalul a 2 ani de
implementare.
Din partea partenerilor au luat cuvântul
Dr.Adriana Cotețiu – coordonator al partenerului național și
Dr. Harry Stolte - Coordonatorul partenerului transnațional.
Aceștia au prezentat activitățile partenerilor, calitatea
parteneriatului și prespective pentru sustenabilitatea proiectului și
continuarea colaborării.
Domnii Ralf Sachsenmaier – expert transnațional și dl.
Marinescu Vlad - expert al beneficiarului au prezentat website-ul
proiectului și platforma de învățare on-line, subliniind caracterul
inovator al acestor instrumente de formare a adulților și impactul
asupra utilizatorilor.
Au mai avut intervenții dl. Dârlea Ioan– Președinte Asociaţia De
Ajutorare Alianţa Handicapaţilor Din România Ahr- Filiala Aiud și
dl. Pop Ioan de la Primăria Băiuț, Maramureș.
Au fost distribuite participanților la conferință mape conținând
pliante, broșuri, calendare, prezentări. La sfârșit d-na Marinescu
Liviana și dl. Sabău Sergiu au susținut o conferință de presă.
Conferința a fost moderată de dl Sabău Sergiu coordonator
interregional.

Pentru mai multe informații despre proiect puteți accesa pagina www.rogepa.org
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la telefon 0263802902 sau email mail@rogepa.org .
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