Galați, 06 octombrie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ
LANSARE PROIECT
POSDRU/161/2.1/G/138177

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A CĂRNII - ARC anunță lansarea proiectului “Pregătește-te pentru
viitor! - stagii de practica pentru studenți în domeniul agroalimentar”, cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul
Axei Prioritare 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul Major de
Intervenție 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă“.
Conferința de lansare a proiectului va avea loc luni, 06 octombrie 2014, începând cu ora 16:00 la
Hotel „Vila Classic” din Galați, str I.L. Caragiale, nr. 2.
La eveniment sunt invitați să participe studenți aparținând grupului țintă, reprezentanți ai firmelor
din industria agroalimentară, cu activitate economica în zona de implementare a proiectului, precum si
reprezentanți din mass-media.
Asociația Româna a Cărnii, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați și
partenerul transnațional din Spania Instituto de Formación Integral – IFI, implementează în perioada
aprilie 2014 - octombrie 2015 proiectul mai sus menționat, având ca obiectiv general îmbunătățirea
competentelor profesionale în rândul viitorilor absolvenți de studii superioare și asigurarea tranziției de la
scoală la viața activa în vederea creșterii gradului de ocupare pentru absolvenții din învățământul superior.
Asociația Româna a Cărnii – ARC (www.rma.ro) este o organizație patronală de referință în
domeniul industriei alimentare, recunoscută în statele membre ale Uniunii Europene. ARC reprezintă și
apără interesele membrilor asociației în relația cu organismele guvernamentale și neguvernamentale ale
statului. În același timp, contribuie la promovarea și dezvoltarea tehnică și economică a firmelor membre.
Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României
(aproximativ 18.000 studenți, 15 facultăți), Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați (www.ugal.ro) se
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constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediata sau
pe termen mediu și lung, menit să contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens,
Universitatea colaborează strâns cu mediul socio-economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie,
consultanță, soluții tehnice la problemele curente.
Partenerul transnațional Instituto de Formación Integral - IFI (www.ifionline.com) este un
furnizor de formare autorizat, atât pe teritoriul spaniol, cat si pe teritoriul romanesc, fiind o companie
dedicata prestării de servicii în domeniul resurselor umane și gestiunii de proiecte, specializata în formarea
profesionala în vederea angajării în munca (creează, gestionează și predă cursuri adaptate nevoilor
clienților sectorului de activitate), consultanței si proiectelor (în ariile de proiecte europene, noile
tehnologii, prevenirea de riscuri de muncă, calității, egalității de șanse, angajării în munca a colectivelor
celor mai defavorizate, etc.).
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 350 de studenți înmatriculați în sistemul național
de învățământ care vor beneficia de consiliere și orientare profesională, iar 200 dintre aceștia vor participa
la stagii de practica.
Selecția studenților se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare cu privire la
egalitatea de șanse si de tratament între femei și bărbați în domeniul ocupării și al muncii, egalitate de
șanse și nediscriminare și luarea în considerare a tuturor politicilor și practicilor prin care să nu se realizeze
nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, handicap, apartenență la o categorie defavorizată.
CONTACT:
ASOCIATIA ROMANA A CARNII
DIRECTOR EXECUTIV
STEFAN PADURE
Telefon: 021.66.77.406
e-mail: office@rma.ro
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