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Respectarea egalităţii de gen în selecţia grupului ţintă al Proiectului  
FPC "Formare pentru competivitate“, din prima etapă (I) 

 
Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ, în calitate de coordonator de proiect, împreună 

cu partenerii Proiectului FPC: Fundaţia Tuna (P1) din Bucureşti şi Asociaţia CPPV – 
Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Valahia (P2) din Târgovişte, au realizat prima 
etapă de formare profesională  continuă, începând cu 05 – 06 iunie 2015 şi până în 
06 august 2015 (data evaluării competenţelor profesionale pentru nivelul I), la care 
s-a respectat criteriul de gen înscris în proiect şi anume (conform cu tabelele 
reprezentând grupele Etapei I, din site-ul 
http://fpc.lumina.org/index.php/cursuri/grupe#camcj1):  

- Pentru regiunea Nord-Vest, la Turda: ocupaţiile de cameristă (25 înscrişi, din care 25 
femei), lucrător în comerţ (14 înscrişi, din care 25 femei) şi administrator de pensiune (25 
înscrişi, din care 21 femei); 

- Pentru regiunea Sud-Muntenia, la Târgovişte: în ocupaţiile de operator date (25 de înscrişi, 
din care 13 femei), infirmier (25 de înscrişi, din care 24 femei) şi lucrător în comerţ (25 
de înscrişi, din care 16 femei); 

- Pentru regiunea Sud-Est, la Brăila: în ocupaţiile de cameristă (2 grupe cu un total de 50 
de înscrişi, din care 35 femei) şi infirmier (25 de înscrişi, din care 18 femei); 

- Pentru regiunea Nord-Est, la Roman: în ocupaţiile de operator date (25 de înscrişi, din 
care 13 femei), infirmier (25 de înscrişi, din care 17 femei) şi lucrător în comerţ (25 de 
înscrişi, din care 17 femei). 

 
După cum se poate lesne calcula, din totalul de 300 persoane care au urmat cursurile primei 

etape, în primele 12 grupe (adică jumătate din efectivul total proiectat, inclusiv ca număr de grupe), 
213 dintre aceste persoane au fost de gen feminin, adică 70,1% în prima etapă, urmând ca în 
etapa a II-a să realizăm minimum-ul proiectat (în proiectul nostru se stipulează realizarea a 
minimum 250 de femei selectate şi care finalizează cursurile la care se înscriu, a se vedea 
precizările în: http://fpc.lumina.org/index.php/home/egalitatea-de-sanse). 
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