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SEMINAR NAŢIONAL 

analiza şi modul de desfăşurare a cursurilor de calificare din 
cadrul proiectului POSDRU 46322 

 

În ziua de 21 Mai 2011, la Ocna Şugatag, jud.Maramureş, 
Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL, în 
parteneriat cu Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea 
Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), Federaţia Europeană a 
Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (EFBWW) şi Centrul Român de 
Iniţiative (CRI), a organizat seminarul naţional cu tema: Stadiul de 
organizare şi desfăşurare a cursurilor de calificare, din cadrul proiectului 
POSDRU 46322, finanţat din Fondul Social European – Investeşte în 
oameni. 

D-l Anghel Dan a prezentat participanţilor aspecte privind  buna 
desfăşurare a cursurilor de calificare în proiectul ID 46322, precizând că 
s-a discutat şi analizat cu fiecare lider de sindicat, care are ca sarcină 
buna desfăşurare a cursurilor din cadrul societăţilor comerciale: SC 
PLIMOB SA Sighetu Marmaţiei, SC MOBEX SA Tg.Mureş, NIKMOB 
Nehoiu, HOLZINDUSTRIE Comăneşti şi ELVILA grup de lucru Beiuş. 

O parte din liderii de sindicat au solicitat unele clarificări privind 
stadiul proiectului ID 50251, în mod special legate de începerea 
cursurilor de calificare. 

D-l Anghel Dan – vicepreşedinte FSLIL a făcut unele precizări cu 
privire la neîncadrarea în grafic a activităţilor prevăzute în proiect, 
solicitând preşedinţilor de sindicat să se implice mai serios, mai 
responsabil în demararea şi finalizarea programului de consiliere şi 
orientare profesională. 

În calitate de manager al proiectului, d-l Bădica Vasile – 
preşedintele FSLIL,  a prezentat în sinteză informarea privind  
desfăşurarea cursurilor de calificare. Între altele a informat participanţii 
că au avut loc întâlniri organizate la SC MOBEX SA Tg.Mureş, 
MOBILUX SA Bucureşti şi SC PLIMOB SA Sighetu Marmaţiei, pentru 
promovarea acţiunilor prevăzute în proiect. 

Cu acest prilej au fost distribuite materiale promoţionale. 
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De menţionat că la întâlnire a participat şi reprezentantul Fundaţiei 
pentru Învăţământ, d-l Ion Vulcan – vicepreşedinte, fundaţie ce a 
achiziţionat la licitaţie serviciile de pregătire şi formare profesională. 

Beneficiarul a informat participanţii la seminar, reprezentanţi ai 
FSLIL, CSSEPLIM şi Fundaţiei pentru Învăţământ că  au fost vizitate 
locaţiile şi sălile de curs şi au întreţinut discuţii cu lectorii şi maiştri, ca 
specialişti, pe fiecare calificare, în calitate de formatori acreditaţi de 
Fundaţia pentru Învăţământ. 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: FSLIL str. Calea Griviţei 
nr.21, sector 1 Bucureşti, tel: 021.316.88.72; fax:021.312.89.64,e-mail: 
fslil@yahoo.com, web: www.fslil.ro . 

 

mailto:fslil@yahoo.com
http://www.fslil.ro/

