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Primele rezultate obţinute la examenele de finalizare a cursurilor 

în cadrul proiectului Proiectul FPC – Formare pentru competitivitate” (Nivelul I) 
 
 În urma examenului de finalizare a cursurilor la proiectul Proiectul FPC – Formare pentru 
competitivitate” (Nivelul I) din Centrele de training de la Brăila, Roman, Târgovişte şi Turda, 
Media per general FPC (Nivelul I), rezultatele obţinute de cursanţii FPC, în număr total de 144 
(care au îndeplinit criteriul de participare la examen, adică frecvenţă de minimum 85% din totalul 
necesar), a fost de 9,66. Defalcat pe Centre de training, unde s-au derulat cursurile susţinute de 
formatori profesionişti proveniţi de la Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ, situaţia este cea 
prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Centrul de 
training Ocupaţia Nr. pers 

în grupă 
Medii  
de 9,00 

Medii  
de 9,50 

Medii  
de 9,75 

Medii  
de 

10,00 

Media  
generală 

Brăila Cameristă, 
grupa I 25 1 1 5 18 9,80 

Brăila Cameristă, 
grupa II 23 0 2 1 20 9,94 

Roman Lucrător în 
comerţ 25 0 4 1 20 9,90 

Târgovişte  Lucrător în 
comerţ 25 0 4 1 20 9,90 

Turda  Lucrător în 
comerţ 22 0 4 0 18 9,49 

Turda Cameristă  24 0 3 0 21 9,93 
Media per 

general 
FPC 

(Nivelul I) 

9,66 

 
Din tabelul de mai sus se desprind două idei importante: 1). O bună pregătire a cursurilor 

atât din partea trainerilor, dar mai ales a cursanţilor înscrişi pentru Nivelul I (120 de ore de teorie 
şi 240 ore de practică); 2). Un număr covârşitor de mare de cursanţi s-au calificat în a participa la 
examen, adică au îndeplinit criteriul de participare la examen, respectiv frecvenţă de minimum 85% 
din totalul necesar. 

Toţi aceşti 144 de primi absolvenţi ai cursurilor urmează să beneficeze de subvenţia de 
5.500 de lei, conform Proiectului FPC – Formare pentru competitivitate”, la care se adaugă 
diplomele acreditate pe toată piaţa muncii din Uniunea European (România, plus alte 27 de ţări, 
inclusiv Croaţia, ţară balcanică intrată recent în UE). 
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Urmează Etapa a II-a de examinări asupra cursanţilor care continuă să particpe la FPC în 

cadrul Nivelului al II-lea (240 de ore de teorie şi 480 ore de practică), asupra cărora vom reveni la 
timpul oportun. 
 

(Pentru detalii legate de mediile obţinute de fiecare cursant al FPC,                                                                   
a se vedea site-ul FPC: http://fpc.lumina.org/index.php/cursuri/rezultate) 
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