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Pregătirea Conferinței de închidere a proiectului FPC 

 
Conferința de închidere a proiectului ”Formare Pentru Competitivitate” (FPC)” va reprezenta un 

moment foarte important pentru toți participanții la bunul mers al acestui proiect. 
Proiectul european FPC  s-a desfășurat în regiunile Nord Est, Nord Vest, Sud Est și Sud Muntenia, 

mai precis în 4 locații: Brăila, județul Brăila; Roman, județul Bacău,  Comănești, județul Bacău, Târgoviște, 
județul Dâmbovița și Turda, județul Cluj. 

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

În vederea realizării obiectivelor specifice, au fost realizate cursuri de formare profesională pentru 
600 de angajaţi din domeniile: turism, hoteluri, moteluri, pensiuni, cabane, centre de congrese, 
restaurante, cofetării, firme de catering, clinici private, spitale, activităţi de administrare a site-urilor din 
turism şi din alte forme de atracţii turistice, din entităţi care desfăşoară activităţi comerciale şi în domeniul 
IT/ prelucrare de date, din servicii sociale şi de îngrijire aflate în cele 4 regiuni unde au domiciliat angajaţii 
care au fost selectaţi (persoane cu calificare de nivel scăzut sau fără calificare), în baza unor criterii stricte 
de eligibilitate. 

După obținerea certificării, cursanţii selectaţi vor primi o subvenţie de 5.500 lei fiecare în 
condiţiile în care vor participa la cursuri (prezenţa la cursuri a fost de minimum 85% din totalul de 120 de 
ore de teorie şi de 240 de ore de practică (în cazul celor înscrişi la Nivelul I – cameristă de hotel, baby-
sitter şi lucrător în comerţ, adică 10 săptămâni / 4 ore pe zi), respectiv din totalul de 240 de ore de teorie 
şi de 480 de ore de practică (în cazul celor înscrişi la Nivelul II – cofetar, administrator de pensiune, 
infirmieră, operator validare şi prelucrare de date, adică 20 de săptămâni / 4 ore pe zi). 

Organizarea activităţilor de formare profesională continuă a cuprins şi alte tipuri de activități 
colaterale: de management al proiectului, de informare, de conştientizare şi sensibilizare a potenţialilor 
beneficiari ai cursurilor susţinute de formatori, de parcurgere a unor stagii de practică, de încheiere a 
unor Acorduri de practică și a unor Acorduri de colaborare cu angajatorii din cele patru regiuni, în 
condiţiile în care angajatorii și cursanții au manifestat interes şi s-au implicat activ în acete activități, de 
asigurare a unor servicii de transport, cazare și instrumentar de predare pentru formatori etc. 

A fost o muncă asiduă și responsabilă, dar care a reușit să-și atingă obiectivele speifice (O.S.) și 
anume: 

O.S.1. Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice din comunități (inclusiv a angajatorilor – 
directorilor de instituții de stat și managerilor de întreprinderi publice și private) în privinţa beneficiilor 
participării persoanelor angajate la programele de formare profesională continuă (FPC) şi în vederea 
îmbunătăţirii accesului la programele de FPC; 

O.S.2. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale persoanelor angajate prin participarea la unul 
dintre cursurile de calificare în meseriile/ ocupatiile: baby sitter, lucrător comercial, cameristă hotel, 
cofetar, infirmier, operator introducere date, administrator pensiune turistică; 
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O.S.3. Creşterea gradului de competitivitate, adaptabilitate, receptivitate şi flexibilitate faţă de 
cerinţele actuale de pe piaţa muncii.  

Prin faptul că a furnizat cursuri de calificare pentru 600 angajaţi, proiectul a contribuit, în mod 
cert și în direct, la îndeplinirea obiectivului Axei prioritare 2 privind creşterea nivelului de calificare a 
persoanelor angajate pe piaţa muncii, iar activităţile realizate (campanii de informare şi conştientizare 
asupra importanţei şi beneficiilor participării la FPC, crearea de condiţii atractive şi flexibile de participare 
la cursurile de calificare, respectiv furnizarea efectivă a cursurilor), au contribuit la realizarea obiectivului 
european al Domeniului Major de Intervenție 2.3, de îmbunătăţire a accesului şi participării la programele 
de FPC, determinând creşterea participării angajaţilor din regiunile şi judeţele vizate la aceste programe 
şi obţinerea unor calificări solicitate pe piaţa muncii.  

Având în vedere cele prezentate, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al 
Programului Operaționl Strategic Dezvoltarea Resurselor Umane 2004-2013 (dezvoltarea capitalului 
uman şi creşterea competitivităţii) prin activităţile adresate celor 600 angajaţi şi prin efectele generate de 
furnizarea cursurilor de calificare, inclusiv în planul creşterii productivităţii muncii di cele 4 regiuni. 

La Conferința de închidere a proiectului vor fi prezenți toți participanții la implementarea acestuia, 
partenerii, factori de decizie de la nivelul celor 4 regiuni unde s-au desfășurat activitățile, cursanți care au 
fost certificați, formatori și evaluatori-examinatori, toți cei care vor fi interesați de bunele practici pe care 
le-a dovedit acest proiect. 

Programul fixat de echipa de management pentru Conferința de închidere a proiectului FPC este 
următorul: 
 

PROGRAM 

26 noiembrie 2015, Amfiteatrul Universității Europei de Sud Est LUMINA – București 

 9.00 – 10.00:  Primirea şi înregistrarea participanţilor la Conferința de închidere a proiectului FPC. 
Welcome Coffee. 

 10.00 – 12.30: Deschiderea evenimentului – Alocuţiuni ale reprezentanților Fundației Lumina 
Instituții de Învățământ, ai grupului țintă din proiect (absolvenți ai cursurilor organizate la 
Centrele regionale) și ai partenerilor proiectului Fundația TUNA din București și CPPV Târgoviște. 

 12.30 – 13.00: Prezentare Power Point; “Raport privind realizarea indicatorilor proiectului 
european ”FPC – Formare Pentru Competitivitate” – prezintă Managerul proiectului. 

 13.00 – 14.00: Pauză dejun. 
 14.00 - 15.00: Feed-back: dezbateri privind performanțele proiectului, concluziile celor implicați, 

ale celor interesați şi închiderea Conferinței (la întrebări vor răspunde reprezentanții Fundației 
Lumina Instituții de Învățământ, reprezentanții celor doi parteneri și responsabilii regionali). 

 

Participarea dumneavoastră ne onorează în mod deosebit! Vă aşteptăm ! 
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