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INVITAȚIE 

 

 
 

Sesiune de informare 
 
”DigiConstruct - Competențe digitale pentru industria 
construcțiilor” (SMIS 143383) 

 
 
 
           Locație: Hotel King, Târgoviște, B-dul Regele Carol I nr. 7 
 
            Joi, 16 Martie 2023, 10:45 – 14:00  

 
  

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020 

 

 
Avem deosebita plăcere de a vă invita la Sesiunea de informare pe care FEDERAȚIA 

PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC), în calitate de Beneficiar al 

proiectului DigiConstruct, o organizează în data de 16 Martie 2023 la Târgoviște.  

Prin acest proiect firmele din domeniul construcții (executanți, proiectanți, arhitecți, producători de 

materiale de construcții, etc) și angajații acestora pot beneficia de cursuri gratuite de formare 

profesională în domenii de actualitate, cum ar fi: Cybersecurity,  Social media pentru afaceri, 

Comunicare în mediul digital, Business Intelligence sau Building Information Modeling (BIM). 

Alegeți să ne fiți alături, să cunoașteți oportunitățile pe care proiectul DigiConstruct le oferă 
angajaților din sector pentru creșterea nivelului de alfabetizare digitală și a competențelor acestora! 

 

ÎNSCRIERI  pe email: digiconstruct143383@gmail.com  sau telefon 0751054501 

http://www.digiconstruct.ro/
mailto:digiconstruct143383@gmail.com
mailto:digiconstruct43383@gmail.com
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Agendă Sesiune de informare 

”DigiConstruct - Competențe digitale pentru industria construcțiilor”  - 

SMIS 143383 

16 Martie 2023, 10:45 – 14:00, Hotel King, Târgoviște 

 

Durata Subiect Speaker 

10:45 – 11:00 
Primirea și înregistrarea participanților 

 
 

11:00 – 11:15 
Deschiderea evenimentului. Prezentare 

Beneficiar 
Moderator- Irina FORGO, Expert 

Comunicare și Promovare 

11:15 – 11:35 
DigiConstruct- Competențe digitale pentru 

angajații din construcții – prezentare proiect 

Iuliana MIU 

Coordonator recrutare si monitorizare 

11:35 - 11:50 
Managementul schimbarii, de la obiectiv la 

succes. Riscuri ascunse: GDPR 

Virgiliu CIMPOERU 

Trainer 

11:50 – 12:10 
Automatizarea proceselor de evaluare și 

ofertare 

Valentin DUCULESCU 

Key Account Manager 

12:10 – 12:40 
Workshop pentru identificarea nevoilor companiilor din sectorul construcții 

(digitalizare, formare profesională, actualizare contracte, modificări legislative 
necesare, etc) 

12:40 – 13:00 Q&A 

13:00- 14:00 Lunch și Networking 

 

http://www.digiconstruct.ro/
mailto:digiconstruct143383@gmail.com

