Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 ’’Acces şi participare la Formare Profesională Continuă’’

Agenda
Prima reuniune a membrilor și a potențialilor membri ai rețelei de parteneriat pentru
promovarea formării profesionale continue a angajaților
Eveniment organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul proiectului
« Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă”
Hotel Minerva, 28 noiembrie 2012

15:00 – 15:30 Întâmpinarea participanților
15:30 – 15:35 Cuvânt de deschidere
Dl Florin Oncioiu - Managerul proiectului
15:35 – 15:45 Prezentarea membrilor rețelei de parteneriat, a potențialilor membri și a invitaților
15:45 – 16:35 Intervenții
Dl. Constantin Bujor – Dr. Ing. Inspector Șef –Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București
Dl. Niculae Negoiță – Inspector de Muncă -Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București
Dna. Mihaela Nicolae - Inspector de Muncă -Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București
Dl. Cristian Erbașu – Președinte al Patronatului Societăților de Construcții
Dna. Maria Mareș - Director executiv adjunct AMOFM București
Dr. Ec. Cătălin Ghinăraru – Secretar științific- Institutul Național de Cercetare în Domeniul Muncii și
Protecției Sociale
Dl. Vasile Meiță – Director -Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și
Dezvoltare Teritorială
Dl. Iulian Cuta - Manager Technical Sales - Wienerberger - prezentarea programului Școala de
construcții.Învață să construiești corect
Dna. Ioana Lupu – Director resurse umane – S.C Palex Constructii Instalatii S.R.L – exemplu de
succes în aplicarea programelor de formare profesională

16:35 – 16:45 - Pauza de cafea
16:45 – 17:45 – Dezbaterea membrilor rețelei de parteneriat și a potențialilor membrii cu privire la
facilitarea participării angajaților la programele de formare profesională continuă
Întrebări
•

Formarea profesionala continua siguranta pentru angajati, necesitate sau obligatie a companiilor?

•

Sunt dispuse companiile din Romania sa investeasca in mod sustinut in formarea profesionala a
angajatilor din domeniul constructiilor?

•

Cum percep angajatii romani programele de calificare, consiliere si orientare profesionala

•

Sunt fondurile europene o sursa viabila de finantare pentru programele de formare profesionala in
Romania?

17:45 - 18:00 - Concluzii și semnarea de noi acorduri de parteneriat cu potențialii membrii ai
rețelei pentru promovarea formării profesionale continue.
18:10 - Cina
Moderator: Dan Cărbunaru, Director - “Calea Europeana”

