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ANUNŢ
Începând cu data de 01.06.2010, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, se demarează
proiectul cu titlul „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiilor Regionale (CR)
pentru educaţie si formare profesională”, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de
intervenţie 3.3. „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali
şi societatea civilă”, număr de referinţă POSDRU 93/3.3/S/60080, cu o durată de 24 luni.
Proiectul este coordonat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, în parteneriat cu
Regional Ministry of Education, Generalitat de Catalunya, Spania şi Universitatea din Craiova.
Proiectul are o valoare totală de 2.951.717,95 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului
fiind de 2.718.203,95 lei, dintre care valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată de
FSE este de 2.077.795,10 lei, iar valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din
bugetul naţional de 586.044,77 lei. Contribuţia eligibilă a beneficiarului este de 54.364,08 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacităţii instituţionale a
Consorţiului Regional al Regiunii de Sud Muntenia prin creşterea gradului de corelare dintre
oferta Învăţământului Profesional şi Tehnic, a Învăţământului Superior şi cererea pieţei forţei de
muncă, prin creşterea gradului de ocupare pe piaţa forţei de muncă şi asigurarea unei mai bune
coeziuni economice şi sociale la nivel local şi regional.
Activităţile proiectului vizează dezvoltarea competenţelor de acţiune colectivă a
membrilor Consorţiului (creşterea coeziunii şi eficienţei grupului) prin activităţi de formare şi
schimb de experienţă cu structuri similare din ţară şi din Spania, în condiţiile respectării şi
cultivării diversităţii caracteristic europene, urmărind creşterea gradului de implicare şi
participare a partenerilor sociali la decizia privind corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei
muncii, precum şi dezvoltarea organizaţională a consorţiului.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu proiectul, echipa de implementare vă stă la
dispoziţie la următoarele adrese de contact:
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti, nr.39, cod 100680,
Ploieşti Prahova, România, tel: 0040244575171, fax: 0040244575847;
Prof.univ.dr.ing. Vlad Ulmanu – Manager proiect- vulmanu@upg-ploiesti.ro;
Asist.univ.drd. Aurelia Pătraşcu - Asistent manager - patrascuaura@yahoo.com
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