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Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de partener, alături de coordonatorul inter-
regional – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş şi Partenerii: Universitatea de Vest din Timişoara şi SIVECO 
România SA, Bucureşti -  în cadrul proiectului „Formarea profesionala specializata si promovarea utilizarii noilor 
tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii si mobilitatii angajatilor si managerilor din IMM-urile din RD V VEST si 
RD VI NORD-VEST”, ID: 59730, proiect cofinanţat din Fondul Social European - „Investeşte în oameni!”, Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 3 „Corelarea adaptării lucrătorilor şi 
a întreprinderilor"; Domeniul major de intervenţie 3.2 „ Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii", Contract: POSDRU/81/3.2/S/59730, Responsabil proiect Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe 
Economice: prof. univ.dr. Anca Dodescu, anunţă: 

 
 

Lansarea, la nivelul Partenerului 2 – Universitatea din Oradea,  
Facultatea de Ştiinţe Economice  

a proiectului 

Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii în 
scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor  

din IMM-urile din RD V VEST şi RD VI NORD-VEST 
 

 
Proiectul propune perfecționarea profesională în vederea asigurării competențelor necesare pentru managerii și angajații din 

întreprinderi ocupați în funcții de management strategic, tehnic și economic și care sunt interesați în utilizarea noilor 

tehnologii IT. 

La nivelul întregului proiect vor fi selectaţi un număr de 300 persoane – manageri şi angajaţi din IMM-urile din regiunile de 
dezvoltare Vest şi Nord Vest ale României, din care 90 persoane la nivelul Partenerului 2 – Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Ştiinţe Economice.  
 
 
Lansarea oficială a proiectului Formarea profesionala specializata si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul 
cresterii adaptabilitatii si mobilitatii angajatilor si managerilor din IMM-urile din RD V VEST si RD VI NORD-VEST, ”, 
ID: 59730, proiect cofinanţat din Fondul Social European - „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 3 „Corelarea adaptării lucrătorilor şi a întreprinderilor"; 
Domeniul major de intervenţie 3.2 „ Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii", 

Contract: POSDRU/81/3.2/S/59730, a avut loc luni, 28 februarie 2011, la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Timiş, lansare la care au participat şi membrii echipei de proiect de la nivelul partenerului 2 – Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Ştiinţe Economice. 
 
Pentru informaţii suplimentare contact: adodescu@uoradea.ro   
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