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Newsletter 2 

privind progresul proiectului “FPC – Formare Pentru Competitivitate”, 

 

În perioada aprilie-decembrie 2015, Fundaţia Lumina Instituţii de Invăţământ, în calitate 

de Solicitant şi Beneficiar, implementează proiectul “FPC – Formare Pentru Competitivitate”, 

împreună cu partenerii: Asociaţia CCPV – Centru pentru Pregătire Profesională Valahia din 

Târgovişte şi Fundaţia Tuna din Bucureşti, care deja este în cea de-a treia lună. 

În continuare, prezentăm în sinteză progresul proiectului FPC, aprobat de Echipa de 

Management şi aplicat de Echipa de Implementare, pâna la mijlocul lunii iunie 2015. 

În luna iunie 2015, au demarat cursurile de Formare Profesională Continuă (FPC), 

începând cu 5 iunie (Nivelul II, în zilele de vineri – 4 ore, sâmbătă şi duminică 8 ore şi duminică 8 

ore) şi cu 6 iunie (Nivelul I, în zilele de sâmbătă 8 ore şi duminică 8 ore). Aceste cursuri continuă 

să se defăşoare în cadrul Centrelor regionale devenite funcţionale, pe care le reamintim:  

- Pentru regiunea Nord-Vest sediul funcţional unde se desfăşoară cursurile este în oraşul 
Turda, judeţul Cluj, la Colegiul Tehnic din Turda (primele 3 cursuri şi anume: cameristă, 
formator Zai Adela Maria; lucrător în comerţ, formator Popa Nadia; administrator 
pensiune turistică, formator Pescaru Gheorghiţă); 

- Pentru regiunea Nord-Est sediul este în oraşul Roman, judeţul Neamţ, în cadrul Colegiului 
“Petru Poni” din Roman (primele 3 cursuri: infirmier, formator Cozma Cătălina; operator 
date, formator Popa Teodora; lucrător în comerţ, formator Ciosu Lucia); 

- Pentru regiunea Sud-Muntenia sediul este în oraşul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la 
Centrul Internaţional de conferinţe al Universităţii “Valahia” din Târgovişte (primele 3 
cursuri: operator date, formator Mihai Maria, infirmier, formator Nidelea Marinela; 
lucrător în comerţ, formator Lungu Eugen); 

- Pentru regiunea Sud-Est sediul este în oraşul Brăila, judeţul Brăila, la Hotelul “Traian” din 
localitate (primele 3 cursuri: cameristă hotel, formator Filimon Cristian Dan; alt curs de 
cameristă hotel, formator Filimon Mihnea; cursul de infirmier: formator Strâmbeanu 
Mihaela). 
Pe întreaga durată din aprilie până în prezent au continuat eforturile pentru realizarea 

obiectivului general şi a obiectivelor specifice/ operaţionale, în beneficiul direct pentru grupul 

ţintă, dar şi pentru angajatorii acestuia.  

Activităţile sunt adresate primilor 300 angajaţi înscrişi la cursuri – din cele 4 Centre 

regionale – iar prin furnizarea cursurilor de calificare, efectele au fost deja resimţite în planul 
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creşterii productivităţii muncii la instituţiile şi întreprinderile angajatoare de unde provin 

cursanţii, aspect reieşit şi din opiniile participanţilor la cursuri. 

Analizăm pe scurt, în acest sens, rezultatele obţinute prin interpretarea primelor 

chestionare de măsurare a gradului de conştientizare completate de grupul ţintă de la  Centrul 

regional din Târgovişte, privind beneficiile generate deja de furnizarea cursurilor de calificare, 

pentru persoanele provenite de la următorii 11 angajatori din judeţul Dâmboviţa:              1. 

Spitalul de Urgenţă din Târgovişte; 2. Centrul Medical PROLIFE din  Târgovişte;             3. FRESENIUS 

HEPHRO CARE din Târgovişte; 4. S.C. DEMETRA FARM SRL din  Târgovişte; 5. S.C. CREON IMPEX 

din Târgovişte; 6. S.C. ILMI SRL din  Târgovişte;                7. S.C. MARIA T60 din  Fieni; 8. S.C. PRISMA 

LUX din  Târgovişte; 9. SC EME IMPEX SRL din Târgovişte; 10. S.C. FAVORIS SICMOVA SRL din 

Târgovişte; 11. Casa Bella International din Găeşti  (34 chestionare completate de: 9 cursanţi care 

se pregătesc pentru a obţine certificatul de operatori introducere, validare şi prelucrare date; 13 

pentru a deveni lucrători în comerţ şi 12 participante la cursurile de infirmiere). 

Din interpretarea răspunsurilor rezultă următoarele concluzii legate de conştientizarea 

foloaselor înscrierii la aceste cursuri de către actualul grup ţintă din jud. Dâmboviţa: 

- Principalele 3 avantaje pe care le-ar obţine în calitate de participanţi la cursuri, ar fi: 1. 
Obţinerea unei diplomă sau certificat care le-ar conferi avantaje pe piaţa muncii; 2. 
Obţinerea unei calificări mai mari care le-ar folosi la serviciul actual sau în prespectivă; 3. 
I-ar interesa mai mult subvenţia de peste 5.000 de lei acordată prin proiect. 

- 87,5% din participanţii la aceste prime trei cursuri din judeţul Dâmboviţa declară că 
angajatorii lor actuali (de la cele 11 firme şi instituţii mai sus menţionate), unde lucrează 
în prezent, ar fi (co)interesaţi în perfecţionarea dvs. profesională. 

- Principalele 3 motive pentru care există un aşa de mare interes şi din partea angajatorilor, 
sunt evidenţiate astfel: 1. Ar fi şi interesul lor pentru că nu îl costă nici un ban; 2. Ar fi 
(co)interesaţi pentru că le-ar acorda o şansă angajaţilor proprii de a beneficia de 
avantajele unei calificări importante pentru cariera lor; 3. Ar realiza că prin perfecţionarea 
angajaţilor lor ar creşte randamentul acestora la locul de muncă, iar afacerea lor ar avea 
de câştigat. 

- Principalele 3 situaţii pe care le constată cursanţii la oamenii din comunităţile locale care 
se confruntă cu dificultăţi, sunt: 1. Oameni fără locuri de muncă (în vârstă sau tineri, care 
nu iau nici un ban de nicăieri); 2. Oameni sau familii cu venituri mici (săraci, care trăiesc 
de azi pe mâine); 3. Angajaţi cu pregătire slabă sau necalificaţi prost plătiţi. 

- 93% din actualul grup ţintă din jud. Dâmboviţa consideră că astfel de activităţi, pe care le 
fac la cursurile la care s-au înscris, îi pot ajuta pe angajaţii din acest judeţ (şi din România) 
să-şi dezvolte nivelul de calificare pe care îl au în prezent; 
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- Principalul factor de risc pentru pierderea locului actual de muncă este considerat a fi 
desfiinţarea postului pe care îl ocupă în prezent. 

- Motivele cele mai importante care i-ar determina să participe la cursurile de formare 
profesională continua (FPC, precum este şi cel din prezent), sunt: 1. Dorinţa de a-şi 
îmbunătăţi şi/sau spori competenţele profesionale; 2. Necesitatea actualizării/ 
completării informaţiilor profesionale; 3. Pentru a lucra în altă ţară (şi a câştiga mai bine, 
acolo). 

- Mass-media reprezintă principala sursă de informații profesionale (legate de cursuri, 
certificat de liberă practică, asigurări etc.). 

- Majoritatea cursantelor de la cele 3 cursuri din Târgovişte declară că nu au mai urmat 
alte cursuri de formare profesională în ultimii doi ani, deci acesta este singurul la care 
au avut acces, prin fonduri europene. 

 

Vom continua să prezentăm şi în Newsletter-uri care uremează alte opinii din partea 

angajatorilor şi angajaţilor de la celelalte judeţe şi regiuni unde se desfăşoară cursurile de FPC, 

până la finele acestui proiect. 

 

 22 iunie 2015 
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