
 
 

    

  

 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007-2013 

 

 

 
UNIVERSITATEA 

PETROL-GAZE din PLOIEŞTI 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013 

 
INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

 

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” 
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Detalii suplimentare despre proiect puteţi obţine la:  
 

UNIVERSITATEA PETROL - GAZE din PLOIEŞTI, 
cu sediul în Ploieşti, B-dul Bucureşti, nr.39, cod 100680 

Web: http://www.upg-ploiesti.ro 
 

Manager proiect 
Prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu   

e-mail:  mminescu@upg-ploiesti.ro 
tel: +40/244-573171/107 

fax: +40/244-575847 
 

Persoană de contact: şef lucrări dr. ing. Gabriela Ionescu  
e-mail:  ionescug@upg-ploiesti.ro 

tel: +40/244-573171/254 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
 ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE DIN TIMIŞOARA 
cu sediul în Timişoara, B-dul Mihai Viteazu, nr.30, cod 300222 

Web: www.isim.ro 
 

Persoană de contact: ing. Horia Daşcău 
e-mail: dascau@isim.ro 

tel: +40/256-491831 
 

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate 
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea 
capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea 
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 
asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o 
piaţă a muncii modernă şi flexibilă.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
 promovarea accesului angajaţilor la programele de formare 

profesională continuă, în vederea obţinerii unei calificări complete;
 furnizarea de cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor; 
 promovarea beneficiilor formării profesionale continue în 

rândul angajaţilor, întreprinderilor şi a altor grupuri interesate.  
 
În cadrul proiectului se urmăreşte calificarea şi recalificarea unui 
numar de 392 angajaţi în domeniile:  
o tehnician operator roboţi industriali cod COR 3123.3.1;  
o tehnician electronist cod COR 3114.3.9; 
o sudori cod COR 7212.2.1; 
o tehnician proiectant CAD cod COR 3122.3.5.   
 
Implementarea proiectului a început în luna august 2010 şi se 
va desfăşura pe o perioadă de 24 de luni. 
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