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                                                                                                          Data emiterii.16.12.2008. 
 

Consiliul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Craiova, judetul Dolj, 
organizeaza in data de 22.12.2008 la sediul consiliului, in Craiova Cart. Brazda lui Novac, 
Bl. N11-12, ora 13,  conferinta de presa prilejuita de  inchiderea proiectului” Instruirea 
personalului operativ din unitatile producatoare de tamplarie din aluminu si mase 
plastice pentru diminuarea deficitului de competente in domeniu” proiect finantat prin 
programul Phare CES DRU 2005, linia bugetară  Phare/2005/017-553.04.02.  
 
La acest eveniment vor participa  Valentin Cristea – presedinte CLIMM Craiova, manager 
de proiect, Ciulu Persida,  reprezentanţi ai partenerilor de proiect SC RGC Impex SRL, si 
SC WIN Impex SRL,  reprezentanti ai societatilor producatoare de usi si ferestre din alumiu 
si mase plastice din judetul Dolj, invitati ai presei. 
Proiectul in valoare de 54.190 euro finanţat de către Uniunea Europeană si Guvernul 
României, în cadrul programului Phare 2005, desfăşurat pe parcursul a 12 luni s-a axat pe 
raspunsul determinat de necesitatea formarii profesionale in ocupatia de „confetioner 
tamplarie aluminiu si mase plastice”, prin initierea si derularea  programului de formare 
profesionala.  
 
Proiectul si-a propus si a realizat  : 
 Organizarea de cursuri de formare profesionala si certificare a competentelor in 

ocupatia „confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice” pentru un numar de 20 de 
angajati ai intreprinderilor partenere de proiect in vederea: 

- cresterii productivitatii si a calitatii la locul de munca; 
- cresterea compatibilitatii si a adaptabilitatii acestora la cerintele pietei 

nationale si europene a muncii.  
Pentru informaţii  suplimentare, vă rugăm să contactaţi Persida Ciulu , manager de proiect, 
tel 0753.052.936, email persida_tudor@yahoo.com, CLIMM CRAIOVA 
 
Pentru sesizări Phare: cfcu.phare@mfinante.ro  

 

    
   Proiect finanţat de 
   UNIUNEA   
   EUROPEANĂ 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 
27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce 
a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea 
Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi 
popoarele de dincolo de graniţele ei.  
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