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Ultimele patru seminarii regionale în cadrul proiectului FPC 

  
În perioada lunii octombrie 2015, în cadrul proiectului ”Formare Pentru 

Competitivitate” (FPC), au loc ultimele patru seminarii regionale de conștientizare și 
informare pentru grupul țintă al proiectului, la următoarele locații: 10 octombrie la Brăila, 
județul Brăila; 17 octombrie la Comănești, județul Bacău și la Târgoviște, județul 
Dâmbovița; 18 octombrie la Turda, județul Cluj. 

Seminarul de la Brăila, din 10 octombrie s-a desfășurat la Sala de conferințe a Hotelului 
Traian, la care au participat: directorul proiectului, responsabilii cu conștientizarea și informarea 
de la partenerul 1 (respectiv Fundația Tuna), jurista și secretara proiectului, precum și 40 de 
cursante, majoritatea participante, în aceeași zi, la proba teoretică și practică pentru exemenul de 
absolvire a cursului de infirmiere, realizat sub egida proiectului FPC. 

Cu acest prilej a fost efectuate 22 de interviuri, cu tot atâția cursanți, care au fost chestionați 
în legătură cu gradul lor de satifacție legat de calitatea cursurilor și cele privind pregătirea 
formatorilor din proiect (care au avut ore de instruire la cursul de infirmiere). 

La seminar au luat cuvântul: directorul proiectului, care a prezentat, pe scurt, realizările 
Fundației Lumina Instituții de Învățământ de la începuturi până în prezent; responsabilii cu 
conștientizarea din partea Fundației Tuna, care au adus în atenția participanților progresul 
proiectului, beneficiile pe care deja le-a adus pentru angajatorii din oraș (în urma unei investigații 
pe bază de chestionar), dar mai ales pentru absolvenții cursurilor la care au luat parte; 3 cursanți 
au prezentat și ei modul în care s-au desfășurat cursurile și satifacția lor față de calitatea cursurilor 
și cele privind pregătirea formatorilor din proiect; au fost puse 8 întrebări legate de modul în care 
vor decurge lucrurile legate de proiect (conferirea de diplome, alocare subvențiilor pe card etc.). 

 Seminarul de la Comănești, din 17 octombrie, s-a desfășurat la Sala de conferințe a 
Centrului nr. 5, la care au participat: secretarul proiectului, responsabilii cu conștientizarea și 
informarea de la partenerul 1 (Fundația Tuna), precum și 44 de cursante, majoritatea participante, 
în aceeași zi, la cursurile de baby-sitter și lucrător comercial, realizate sub egida proiectului FPC. 
Au rostit alocuțiuni responsabilii cu conștientizarea și informarea de la partenerul 1, formatorii de 
la cele două cursuri, secretarul proiectului, iar din sală s-au exprimat diverse opinii, majoritar 
pozitive față de realizarea activităților de la cele două cursuri din Comănești. 

Activitățile de la Târgoviște, din 17 octombrie, au avut loc în Sala de conferințe a Hotelului 
Novo. 

Au participat: directorul proiectului, un responsabili cu conștientizarea și informarea de la 
partenerul 1 (Fundația Tuna), secretarul regional, precum și 47 de cursante, majoritatea 
participante, în aceeași zi, la cursurile organizate în oraș. 

Lucrările Seminarului de la Turda, din 18 octombrie, s-au desfășurat în Sala de conferințe 
a Colegiului Tehnic din oraș. 

S-au prezentat și au luat cuvântul: doi responsabili cu organizarea evenimentului și cu 
conștientizarea și informarea de la partenerul 1 (Fundația Tuna), secretarul regional, precum și 45 
de cursante, majoritatea participante, în aceeași zi, la cursurile de administrator de pensiune. 
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