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privind progresul proiectului “FPC – Formare Pentru Competitivitate”, 

până la mijlocul lunii octombrie 2015 
 

În perioada aprilie – octombrie 2015, Fundaţia Lumina Instituţii de Invăţământ, în 
calitate de Solicitant şi Beneficiar, implementează proiectul “FPC – Formare Pentru 
Competitivitate”, împreună cu partenerii: Asociaţia CCPV – Centru pentru Pregătire 
Profesională Valahia din Târgovişte şi Fundaţia Tuna din Bucureşti, a avut activitățí 
remarcabile. 

În continuare, prezentăm în sinteză realizările proiectului, aprobat de Autoritatea de 
Management a POSDRU, pâna la mijlocul lui septembrie 2015. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare şi a competitivităţii 
profesionale a persoanelor angajate pe piaţa muncii din regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-
Muntenia, Sud-Est, printr-o abordare a învăţării pe tot parcursul vieţii şi prin dezvoltarea şi 
furnizarea unor programe inovative, complexe şi flexibile de formare profesionala (re/calificare) 
în domenii economice aflate in dezvoltare, dar care înregistrează un deficit de persoane 
calificate.  

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive asupra pieţei muncii din regiunile şi 
judeţele vizate, prin faptul că va contribui atât la dezvoltarea capitalului uman, cat si la creşterea 
competitivităţii economice a entităţilor în care aceştia sunt angajaţi. La un nivel mai amplu, vor 
fi înregistrate efecte pozitive asupra vieţii economice şi sociale, deoarece proiectul va îmbunătăţi 
situaţia grupului ţintă şi a comunităţilor/ familiilor din care aceştia fac parte, în primul rând, în 
baza creşterii veniturilor, prin dezvoltarea competitivităţii pe piaţa muncii, ca urmare a 
îmbunătăţirii performanţelor angajaţilor şi a promovării importanţei învăţării pe tot pe parcursul 
vieţii.  

Managementul proiectului a hotărât ca Centrele regionale să fie fixate după cum 
urmează: pentru regiunea Nord-Vest sediul a fost la Turda, judeţul Cluj, pentru regiunea Nord-
Est sediul a fost la Roman, judeţul Neamţ (aici, în octombrie 2015, funcționa încă un curs, de 
administrator de pensiune), apoi s-a transferat la Comănești, județul Bacău (pentru cursurile de 
lucrător comercial și de baby-sitter), pentru regiunea Sud-Muntenia sediul a fost la Târgovişte, 
judeţul Dâmboviţa, iar pentru regiunea Sud-Est sediul a fost la Brăila, judeţul Brăila. 

Se estimează că, pe termen mediu şi lung, proiectul va contribui la creşterea 
productivităţii muncii în domeniile economice în care activează persoanele care au beneficiat de 
cursuri de re/calificare în cele 4 regiuni. La acest nivel implementarea proiectului va echilibra 
balanţa între cererea şi oferta de pe piața muncii în domeniul serviciilor şi turismului (care au în 
continuare perspective de dezvoltare), prin dezvoltarea de competenţe cerute în acest moment pe 
piaţa muncii. 

Proiectul vizează calificarea persoanelor angajate în concordanţă cu cerinţele pieţei 
muncii, iar cunoştinţele şi competenţele dobândite în urma absolvirii cursurilor de re/calificare 
propuse vor ajuta angajaţii să se adapteze mult mai uşor la noile cerinţe ale întreprinderii/ 
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domeniului economic în care îşi desfăşoară activitatea, fapt care va determina şi menţinerea 
acestora pe piaţa muncii. 

Cu ocazia seminariilor din 20 mai și 17 octombrie 2015 (la Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa), din 22 mai și 10 octombrie 2015  (la Brăila, judeţul Brăila), din 27 mai (la Roman, 
judeţul Neamţ), din 29 mai și 18 octombrie 2015 (la Turda, judeţul Cluj), au fost prezentat 
rezultatele proiectului în detaliile, răspunzându-se la toate întrebările participanţilor (potenţial 
grup ţintă, angajatori, jurnalişti etc.). 

Laultimele grupaje de seminarii, din perioada 10 octombrie-18 octombrie au fost luate 
interviuri la peste 30 de cursanți, cu care ocazie s.a constat un grad mare de satisfacție în 
legătură cu calitatea cursurilor și metodelor de instruire din partea formatorilor FPC. 

 


