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Activitățile de Formare Profesională sub egida proiectului FPC
în august – septembrie 2015
În cadrul proiectului ”Formare Pentru Competitivitate” (FPC), au avut loc activități
relevante în cadrul componentei de Formare Profesională sub egida proiectului FPC, în
cadrul perioadei 1 August – 17 Septembrie 2015, acestea continuându-le pe cele din perioadele
precedente de același fel din cele 4 locații: Târgoviște, Turda, Brăila și Roman.
În cadrul activității pentru perioada de raportare mai sus menționate cursurile au fost
derulate de formatori ai Fundației Lumina – Instituții de Învățământ (acreditați în acest sens de
CNC) și care s-au deplasat la nivelul regiunilor regiunile Nord Est, Nord Vest, Sud Est și Sud
Muntenia, în cele 4 locații precizate mai sus.
In baza colaborarii cu întreprinderile și cu asociațiile profesionale, în cadrul cursurilor de
calificare, a fost promovată creativitatea și inovarea și s-a creat un cadru favorabil prin a fost
încurajată asumarea de riscuri și experimentarea. De asemenea, a fost promovată învățarea activă
(la partea teoretică și la cea practică) și a fost oferită posibilitatea ca fiecare cursant să-și controleze
și dezvolte propria învățare, inclusiv prin utilizarea instrumentelor TIC, fapt care a îmbunătățit
accesul la cursuri și flexibilitatea acestora.
În cadrul activitatii 4.1. – Derularea cursurilor de (re)calificare, în perioada 1 August –
17 Septembrie 2015 a fost continuată activitatea de formare profesională după cum urmează:
La locația din Centrul regional de la Târgoviște au continuat cursurile pentru:
a. Lucrător comercial – demarate în 06 Iunie 2015 – 1 grupă de 25 cursanți;
b. Operator introducere validare și prelucrare date – demarate în 05 Iunie 2015 – 1 grupă
de 25 cursanți;
c. Infirmier – demarate în 05 Iunie 2015 – 1 grupă de 23 cursanți.
In Brăila au început cursurile pentru:
a. Infirmier – demarate în 05 Iunie 2015 – 1 grupă de 25 cursanți;
b. Cameristă –– demarate în 06 Iunie 2015 – 1 grupă de 25 cursanți;
c. Cameristă – – demarate în 26 Iunie 2015 – 1 grupă de 23 cursanți.
In Roman au început cursurile pentru:
a. Lucrător comercial – demarate în 06 Iunie 2015 - 1 grupă de 23 cursanți;
b. Infirmier – demarate în 05 Iune 2015 - 1 grupă de 21 cursanți;
c. Operator introducere validare și prelucrare date – demarate în 05 Iunie 2015 – 1 grup
de 24 cursanți.
In Turda au început cursurile pentru:
a. Cameristă – demarate în 06 Iunie 2015 – 1 grupă de 24 cursanți;
b. Lucrător comercial – demarate în 06 Iunie 2015 - 1 grupă de 22 cursanți;
c. Administrator de pensiune turistică – demarate în 05 Iunie 2015 - 1 grupă de 25
cursanți.
Toate aceste activități au făcut parte integrantă în Raportul Tehnico-Financiar transmis
forurilor de management POSDRU.
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