INVITAȚIE
la Conferința de lansare a proiectului "Activități și Competențe
pentru Competivitate Economică și Schimbare"
SC ROGEPA SRL are plăcerea de a vă invita la Conferința de
lansare a proiectului” Activități și Competențe pentru
Competivitate Economică și Schimbare” proiect cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020.
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea capacității de
adaptare a întreprinderilor și a angajaților din Regiunea Nord-Vest la
dinamica sectoarelor economice cu potențial de creștere, prin
organizarea de programe și elaborarea de instrumente pentru
îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale.
Sunteți manager sau antreprenor? Atunci este important ca ziua
dumneavoastră să fie cât mai eficientă.
Am construit proiectul ACCES pentru a vă ajuta să vă folosiți
timpul cât mai bine. Pentru asta adunăm aplicații, tehnici și practici și
vi le prezentăm într-o colecție gratuită.
ACCES va avea o platformă online și cursuri de inițiere care să
vă ajute să folosiți computerul, telefonul sau tableta pentru a vă
organiza activitățile din fiecare zi.
Doriți mai multe detalii? La conferința de lansare vom prezenta
proiectul nostru și vă vom spune cum puteți participa la activitățile
noastre gratuite.
Conferința va avea loc luni 16.07.2018, la Biblioteca
Județeană”Petre Dulfu”, B-dul Independenței Nr. 4B, Baia Mare,
începând cu ora 13:00.
Manager de proiect,
Liviana Marinescu
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Conferinţa de lansare a proiectului
"Activități și Competențe pentru Competivitate Economică și Schimbare"
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Baia Mare, 16 iulie 2018
Agenda
12,30 - 13,00

Înregistrarea participanţilor

Sabău Larisa

13,00 – 13,15

Deschiderea conferinţei

Liviana Marinescu

Cuvânt de deschidere

Manager de proiect

Prezentarea obiectivelor şi activităţilor
proiectului

Liviana Marinescu

Importanţa participării angajaţilor la
programe de formare continuă

Pop Carmen

13,15 - 13,30

13,30 - 13,45

Manager proiect

Martin Felicia

13,45 - 14,00

Prezentarea programelor de formare
oferite prin proiect

Sabău Rita

14,00 - 14,15

Prezentarea website-ului proiectului şi a
oportunităţilor oferite prin platforma
on-line

Pop Gabriel

14,15 - 14,30

Impactul aşteptat al proiectului asupra
grupului țintă

14,30 - 15,00

Intervenţii participanţi

Marinescu Vlad
Sabău Sergiu

Concluzii
15,00 - 15,15

Conferinţa de presă

15,15 - 15,45

Bufet

ACCES - Activități și Competențe pentru Competitivitate Economică și Schimbare
Contract POCU/227/3.8/ 117393
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

