
----- Forwarded Message -----
From: Didactic <didactic@tuiasi.ro>
To: Decanat TPMI <getaboros@yahoo.com>; Decanat SIM <pchirila@tuiasi.ro>; Decanat M <decanat@mail.tuiasi.ro>; Decanat IEEIA <decanat@ee.tuiasi.ro>; Decanat
ICPM <decanat@ch.tuiasi.ro>; Decanat HGIM <loreleiarchip@yahoo.com>; Decanat ETTI <decanat@etc.tuiasi.ro>; Decanat CMMI <secretariat@tcm.tuiasi.ro>; Decanat CI
<flomar@ce.tuiasi.ro>; Decanat Arhitectura <arhitect@ce.tuiasi.ro>; Decanat AC <decanat@ac.tuiasi.ro>; Cat. de Limbi <lapostol5@yahoo.fr>; dppd <dppd@tuiasi.ro>;
"rectorat@staff.tuiasi.ro"@invalid.domain; ICPM <hodeas@yahoo.com> 
Sent: Tuesday, November 4, 2014 12:06 PM
Subject: Postare pe site - Cursuri gratuite de antreprenoriat pentru absolventii neinserati pe piata muncii

PRORECTORATUL DIDACTIC
 
Catre
             Facultati
 
In conformitate cu cele stabilite in Consiliul de Administratie din 4.11.2014, va rugam sa postati pe pagina de internet a facultatii  informatiile atasate privind proiectul „Măsuri
Active de Succes pentru Şomeri" si sa faceti cunoscuta oferta tuturor celor interesati.

 
Va multumim.

 
Prorector,
prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin
 
Transmite,
Secretar universitate
ing. Filomela Birsan

 
 
---------------------------- Original Message ----------------------
Subject: Cursuri gratuite de antreprenoriat prin proiectul
POSDRU125/5.1/S/133894 pentru absolventii neinserati pe piata muncii
From: "Monica Popoaca" <monica.popoaca@ambergroup.org>
Date: Thu, October 30, 2014 4:57 pm
To: rectorat@staff.tuiasi.ro
"seghedin neculai" <nseghed2003@yahoo.com>
Cc: "Nicola Gambi" <nicola.gambi@ambergroup.org>
--------------------------------------------------------------------------

*Stimate Domnule Rector,*

Proiectul POSDRU „Măsuri Active de Succes pentru Şomeri” are ca obiectiv
general implementarea de măsuri active de ocupare pentru persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, şomeri pe termen lung şi persoane inactive din
județul Iaşi în vederea facilitării integrării acestora pe piaţa muncii.
O categorie importantă căreia ne adresăm prin intermediul acestui proiect o
reprezintă absolvenții de studii superioare cu domiciliul în județul Iași,
care au părăsit sistemul de învățământ, dar nu s-au inserat încă pe piața
muncii. În sprijinul acestora vine proiectul POSDRU „Măsuri Active de
Succes pentru Şomeri” cu o ofertă de cursuri gratuite de dobândire a
competențelor antreprenoriale cu durata de 80 de ore, dar și cu un complex
de activități de informare, consiliere, orientare profesională și mediere
ocupațională gândite pentru a spori accesul la un loc de muncă potrivit
aspirațiilor lor.

Anexată veti regasi scrisoarea prin care ne manifestăm dorința de a
colabora cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iasi în identificarea
absolvenților care ar dori să participe la activitățile organizate de
formare, orientare, consiliere și mediere ocupațională, precum și un scurt
material informativ despre proiect.

simona hodea <hodeas@yahoo.com>
Fw: Postare pe site - Cursuri gratuite de antreprenoriat  pentru absolventii neinserati pe piata muncii
November 10, 2014 1:44 PM
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*M.A.S.S. este implementat de Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj
*și partenerii săi: *Centrul Diecezan Caritas Iași*, Asociația Caritas
Mitropolitan Greco-catolic Blaj, Amber Business Consulting România SRL și
Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo.

*Persoana de contact este domnul *ONISORU RADU, *Centrul Diecezan Caritas
Iași* *adresa de contact este contact@caritas-iasi.ro
<contact@caritas-iasi.ro>* sau pr_radu@yahoo.com, tel. 0729 55 00 63

Vă multumesc pentru sprijin.

Monica POPOACA
PR Expert
Amber Business Consulting Romania
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