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Activitățile de Evaluare și certificare cursanți realizate                                                                                 
sub egida proiectului FPC în august – septembrie 2015 

 
În cadrul proiectului ”Formare Pentru Competitivitate” (FPC), au avut loc activități 

de mare importanță în cadrul componentei de Evaluare și certificare cursanți, 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 acestei activități au fost avute în vedere următoarele acțiuni:  
- verificarea suporturilor de curs și autorizații deja existente pentru fiecare calificare din 
proiect, structurarea conținutului dosarelor de  notificare ANC (for de certificare la nivel național, 
cu agenții la nivelul fiecărei regiuni și fiecărui județ) asupra datei începerii cursurilor, întocmirea 
dosarelor; 
- colectarea  tuturor suporturilor  de curs, împreună cu documentele juridice și cu dosarele 
de autorizare pentru fiecare calificare în parte, pregătind structura dosarelor de notificare c, în 
vederea anuntarii datei de incepere a cursurilor de calificare la nivelul fiecarei regiuni de 
implementare; 
- s-a efectuat consilierea și monitorizarea activitatilor de organizarea a birurilor regionale, a 
secretariatelor regionale în vederea unei bune desfașurări a activitatii de formare profesionala. 

În cadrul activității mai sus menționate, în perioada de raportare 1 August – 17 Septembrie 
2015 s-au sustinut examene de re/calificare pentru următoarele grupe de cursanți: 

1. în 06 August 2015 - Târgoviște, pentru calificarea de Lucrător comercial, demarate în 06 
Iunie 2015 – 1 grupă de 25 cursanți; 

2. în 06 August 2015 – Brăila,  pentru calificarea Cameristă, demarate în 06 Iunie 2015 – 1 
grupă de 25 cursanți;  

3. în 06 August 2015 – Brăila – pentru calificarea Cameristă, demarate în 06 Iunie 2015 – 1 
grupă de 23 cursanți;  

4. în 06 August 2015 – Roman, pentru calificarea Lucrător comercial, demarate în  06 Iunie 
2015 - 1 grupă de 23 cursanți; 

5. în 06 August 2015 – Turda, pentru calificarea Cameristă – demarate în 06 Iunie 2015 – 1 
grupă de 24 cursanți;  

6. în 06 August 2015 – Turda, pentru calificarea Lucrător comercial demarate în 06 Iunie 
2015 – 1 grupă de 22 cursanți. 
Examenele au însumat un total de 6 grupe, de ude au provenit 142 cursanți / certificați. 
În concluzie, menționăm ca în cadrul Activității 4 – Formare profesională, în perioada 

de raportare reprezentând perioada lunilor 1 August – 17 Septembrie 2015, s-au îndeplinit 
următorele rezultate: 
 6 cursuri organizate din 24 identificate prin proiect; 
 142 cursanți certificați dintr-un minim de 600 participanti la cursuri de (re)calificare; 
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În cadrul acestei activități, în data de 4 Septembrie 2015 s-a decis sistarea desfășurării 
cursurilor pentru calificarea Administrator de pensiune turistică din Roman, pentru o grupă de  
25 cursanți, datorită faptului că 19 dintre aceștia (76%) au cumulat un număr mai mare de 15% 
absențe, abandonând astfel cursul, nemaiputând aplica cerințele unui management financiar 
riguros. 

Toate aceste activități, pentru perioada mai sus menționată, au făcut parte integrantă în 
Raportul Tehnico-Financiar transmis forurilor de management POSDRU. 
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