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Newsletter 46
Examenele pentru cursanții din ultimele grupe –
un moment de bilanț pentru finalizarea proiectului FPC
Experții din cadrul Proiectului POSDRU FPC – ”Formare Pentru Competitivitate” – ID 154499, s-au
mobilizat exemplar pentru organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a examenelor finale
pentru cursanți, la cele cinci locații ale proiectului: Turda, Brăila, Târgoviște, Comănești și Roman.

Cursanții care au susținut și absolvit cu succes examenul de absolvire, au obținut
certificarea competențelor dobândite în urma parcurgerii cursurilor de calificare.
Organizarea și coordonarea procesului de examinare au fost realizate la nivelul întregului
proiect de Fundația Lumina Instituții de Învățământ, prin expertul programe de formare
profesională, iar la nivel regional, de coordonatorul și asistentul de formare profesională. Aceștia
au avut responsabilitatea aplicării legislației din domeniu, precum și a prevederilor procedurii
legale.
Examinarea cursanților a avut loc după finalizarea cursurilor, pe niveluri de calificare și în
condițiile în care frecvența la cursurile teoretice și activitățile practice a fost mai mare de 85%,
conform proiectului.
Comisiile de examen au fost formate din câte doi reprezentanți ai ANC și un reprezentant
al beneficiarului de proiect (coordonatorul sau asistentul de formare profesională din partea
Fundația Lumina Instituții de Învățământ). Membrii comisiei de examinare din partea ANC au
respectat obligația de a prezenta coordonatorului formare profesională, înainte de începerea
examenului, următoarele documente:
 Decizia ANC pentru nominalizarea în comisa de examen;
 Extras de cont bancar pentru contul de card sau contul bancar personal;
 După finalizarea examenului, membii comisiei ANC au semnat în două exemplare, pentru
fiecare grupă examinată:
 Contract prestări servicii;
 Declarație pe propria răspundere;
 Raport de activitate.
Membrii comisiei de examinare, inclusiv reprezentantul Fundației LUMINA Instituții de
Învățământ, au completat și semnat documentele de examen, pentru fiecare grupă în parte, în două
exemplare.
Desfășurarea examenului s/a realizat în cele mai bune condiții, conform declarațiilor
tuturor factorilor responsabili din proiect. Astfel, data examenului de absolvire a fost anunțată cu
cel puțin trei zile înainte, prin afișare, e-mail sau telefonic. De asemenea, cursanții au reuși să
întrunească următoarele condiții prealabile examinării: a) Dosar de înscriere complet; b) Contract
de școlarizare semnat în două exemplare; c) Contract de practică semnat; d) Adeverință de
efectuare a activității practice; e) Cerere de înscriere la examen; f) Proiect de absolvire evaluat de
formator / pentru examenul practic.
Cursanții au trebuit să dovedească o frecvență necesară la cursurile teoretice și la
activitățile practice mai mare de 85%.
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În ziua examenului, cursanții s-au prezentat cu o oră înainte, având asupra lor actul de
identitate și un pix cu pastă de culoare albastră.
Examinarea constă în două probe: Proba teoretică și Proba practică.
Proba teoretică a constat în completarea unui test grilă de 18 întrebări, fiecare răspuns
corect fiind evaluat cu 0,5 puncte. Testele au fost semnează și s-au sigilat cu o etichetă care a fost
ștampilată și semnată de președintele comisiei.
Proba practică constă în susțierea proiectului pregătit anticipat.
Examenul s-a finalizat cu completarea documentelor de examinare, iar rezultatele s-au
afișat la loc vizibil, a doua zi.
În fine, documentele de examen la toate probele, inclusiv prezențele și lucrările practice
(proiect), împreună cu rezultatele înscrise în cataloage, purtând semnăturile celor implicați în
examinare au fost fi transmise la sediul Fundației LUMINA Instituții de Învățământ, conform
instrucțiunilor.
Mai jos, prezentăm în detaliu un tabel cu situația rezultatelor grupului-țintă pe regiuni la
examenele susținute la finele ultimelor 12 cursuri, examene susținute de 316 absolvenți în data de 25
octombrie 2015:
Centre
(locaţii)
și
Cursul (meseria)
date
Centrul regional Târgoviște
Babby sitter
Data:
25.10.2015
Operator introducere, validare, prelucrare date
25.10.2015
Lucrător în comerț
Centrul regional Brăila
25.10.2015
Administrator pensiune turistică
25.10.2015

Operator introducere, validare, prelucrare date

25.10.2015
Cofetar
Centrul regional Turda
25.10.2015
Administrator pensiune turistică II
25.10.2015
Administrator pensiune turistică III
25.10.2015
Cameristă
Centrul regional Roman
25.10.2015
Cameristă
Centrul regional Comănești
25.10.2015
Babby sitter
25.10.2015
Lucrător în comerț
Total gen. examinați și media generală pentru cele 12 cursuri
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Nr. de
cursanți

Media
absolvenților la
fiecare curs

28
24
28

9,95
9,98
10,00

26

10,00

26

9,99

28

9,31

30
26
28

9,47
9,74
9,70

26

9,79

21
25
316

9,90
9,97
9,81
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Adresele locațiilor unde s-au desfășurat examenele au fost următoarele:
Jud. Brăila, Mun. Brăila, Hotel Traian, Piața Traian, nr.1;
Jud. Bacău, Oraș Comănești, Strada Tudor Vladimirescu, nr.7, Centrul nr. 5;
Jud. Dâmbovița, Mun. Târgoviște, Complex Hotelier Dracula, Bulevardul Libertății, nr.7;
Jud. Neamț, Mun. Roman, Colegiul Tehnic Petru Poni, Bulevardul Republicii, nr.1-3;
Jud. Cluj, Oraș Turda, Colegiul Tehnic, Piața Basarabiei, nr.48.
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