Investeşte în oameni !
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013
Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie2.1. ”Tranziția de la școală la viața activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/56514

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU A.4 – 28 mai 2013

În data de 28 mai
2013

avut loc în Sala de
a

conferințe
Bulevard

hotelului

Prestige,

o

întâlnire de lucru în cadrul
proiectului MONINSERT –
Monitorizarea

inserției

profesionale

a

absolvenților

de

învățământ

tehnic

profesional,

nivel

nivel 2.

MONINSERT – Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de învățământ tehnic și profesional, nivel 1 și nivel 2

http://isjolt.ot.edu.ro/moninsert/
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La întâlnire au participat:
-reprezentanții beneficiarului, Inspectoratul Școlar Județean Olt – Felicia MAN,
Inspector Școlar General, Marian ANGHEL, Inspector Școlar General Adjunct și
reprezentanți ai echipei de implementare a proiectului – Mariana GHEORGHE, manager
de proiect, Cristina MIHUȚ,

Manager de proiect asistent,

Octavia DRAGOMIR,

responsabil financiar proiect, Paul ANCA, consilier juridic proiect, Mirela Maria
PARASCHIV, expert informare, publicitate, diseminare, Gheorghe Gabriel VÎRTINEANU,
expert IT, Valeria DIACONU, expert relații cu publicul și gestionarea documentelor,
Marilena Victoria DONCIU, expert monitorizare implementare
-reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, partener 1;
-Bertha SĂNDULEASA, reprezentant al I.N.C.S.M.P.S. București, partener 2;
-reprezentanți ai Consorțiului Regional Sud-Vest Oltenia, Comitetului Local de
Dezvoltare a Parteneriatului Social Olt, Consorțiului Regional Sud-Muntenia, Comitetului
Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Dîmbovița.
Scopul întâlnirii a
fost formularea de propuneri
de

îmbunătățire

metodologiei
monitorizare

a
de

a

inserției

absolvenților de SAM și AC
și

transmiterea

către

Direcția

acestora
Generală

Educație și Învățare pe Tot
Parcursul Vieții și Centrul
Național de Dezvoltare a
Învățământului

Profesional

și Tehnic/Ministerul Educației Naționale.

MONINSERT – Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de învățământ tehnic și profesional, nivel 1 și nivel 2

http://isjolt.ot.edu.ro/moninsert/
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