
  
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

   
 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Apelul pentru proiecte: POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 
sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților  
Titlul proiectului: DigitalizeIT - Competențe digitale pentru angajați 
Contract POCU/860/3/12/143014 

INVITAȚIE FOCUS GRUP  
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor” 
Tematica propusă: Măsuri pentru implementarea principiului de scăderea a emisiilor de dioxid de 
carbon și consum eficient al resurselor privind domeniile de activitate „Bioeconomie”, Sănătate” și 
„Turism”. 

OPINIA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ! 
Grupul de experți din echipa implicată în derularea proiectului POCU cu titlul “DigitalizeIT-
Competențe digitale pentru angajați”, ID 143014, are plăcerea de a vă invita să participați la 
dezbaterile unui FOCUS GRUP care va avea loc în data de 11 ianuarie 2023, începând cu ora 
18:00, în cadrul activității “Acțiuni de promovare pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor si acțiuni de inovare 
sociala”.  
Proiectul intenționează să abordeze diferite domenii de activitate implicate direct în producerea de 
emisii de dioxid de carbon și să întocmească un Ghid cu titlul “Sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor”. Ghidul 
va fi distribuit IMM-urilor ca suport pentru informare și referință pentru luarea deciziilor de 
management. 
Apreciem ca fiind importantă participarea specialiștilor în domeniu, prin luarea in considerare a 
experiențelor și cunoștințele personale în privința implementării principiilor de scăderea a emisiilor 
de dioxid de carbon și consum eficient al resurselor, care vor da susținerea unei cercetări pentru 
elaborarea Ghidului. 
Condițiile de participare sunt următoarele: 
 persoane care activează în domeniile de activitate ale IMM-urilor  
 persoane care au pregătire/experiență în domeniul protecției mediului sau al dezvoltării 

durabile. 
Persoanele interesate sunt rugate să își rezerve aproximativ o oră până în data focus grupului pentru 
a lectura un material care sintetizează subiectele supuse discuției. 
Linkul de conectare la platforma zoom este: https://us02web.zoom.us/j/82211374665 

Meeting ID: 822 1137 4665 
Parola: 426622 

Vă mulțumim anticipat pentru participarea dumneavoastră! 

Echipa de proiect implicată: 
Moderatori: Nicolae Cojocărescu, Iulian Iațcu 

Coordonatori de activități: Marie-Jeanne Iordache, Simona Cojocărescu 
Manager proiect: Corneliu Pricope 

Persoanele desemnate pentru înscrierea participanților: 
Iulian Iațcu, e-amil: iulian@e-trainings.ro 
Nicolae Cojocărescu: nic@interlog.ro 
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