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Activităţile echipei de implementare a proiectului FPC  

pentru perioada august – septembrie 2015 

 

Noile activităţi în proiectul FPC pentru perioada august – septemebrie 2015 vor cuprinde 

trei tipuri de evenimente, concentrate pe înscrierea de noi candidaţi la statutul de grup ţintă în 

proiect, pe baza unei selecţii conform criteriilor prestabilite prin proiect. Le prezentăm succint mai 

jos, pe Centre FPC din cele 4 regiuni: 

 

Pentru Regiunea Sud Muntenia (cu sediul Centrului FPC la Târgovişte, judeţul 

Dâmboviţa): 23 august 2015 – organizarea evenimentului de înscriere a noilor candidaţi, viitori 

cursanţi (a se vedea mai jos cursurile); 24 august 2015 – activitatea de informare, conştientizare 

şi mediatizare a evenimentului de înscriere a noilor candidaţi, viitori cursanţi; 25 august 2015 – 

înscrierea de noi candidaţi la statutul de grup ţintă în proiect la sediul Centrului din Târgovişte; 

 

Pentru Regiunea Nord Vest (sediul Centrului FPC are sediul la Colegiul Tehnic din 

municipiul Turda, judeţul Cluj): 25 august 2015 – organizarea evenimentului de înscriere a 

noilor candidaţi, viitori cursanţi (a se vedea mai jos cursurile); 26 august 2015 – activitatea de 

informare, conştientizare şi mediatizare a evenimentului de înscriere a noilor candidaţi, viitori 

cursanţi; 27 august 2015 – înscrierea de noi candidaţi la statutul de grup ţintă în proiect la sediul 

Centrului din Turda; 

 

Pentru Regiunea Sud Est Dobrogea (cu sediul la Hotelul Traian din municipiul Brăila 

judeţul Brăila): 31 august 2015 – organizarea evenimentului de înscriere a noilor candidaţi, 

viitori cursanţi (a se vedea mai jos cursurile); 01 septembrie 2015 – activitatea de informare, 

conştientizare şi mediatizare a evenimentului de înscriere a noilor candidaţi, viitori cursanţi; 02 

septembrie 2015 – înscrierea de noi candidaţi la statutul de grup ţintă în proiect la sediul 

Centrului din Brăila; 

 

Pentru Regiunea Nord Est Moldova (cu sediul la Centrul Nr. 5 din oraşul Comăneşti, 

judeţul Bacău): 17 septembrie 2015 – organizarea evenimentului de înscriere a noilor candidaţi, 

viitori cursanţi (a se vedea mai jos cursurile) şi a Seminarului regional (al 5-lea din Proiectul FPC); 

18 septembrie 2015 – activitatea de informare, conştientizare şi mediatizare a evenimentului 

de înscriere a noilor candidaţi, viitori cursanţi; 19 septembrie 2015 – înscrierea de noi candidaţi 

la statutul de grup ţintă în proiect la sediul Centrului din Comăneşti. 

 

Noile cursuri începute, în cadrul proiectului FPC, sunt următoarele: 

- la Târgovişte: Operator date, Baby-sitter și Lucrător în comerț (definitivare cursuri pe 01 

iulie 2015). 

- la Turda: Administrator de pensiune (2 grupe) și Cameristă (definitivare cursuri pe 03 

iulie 2015). 
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- la Brăila: Operator date, Administrator de pensiune și Cofetar (definitivare cursuri pe 06 

iulie 2015). 

- la Roman: o singură grupă, de Administrator de pensiune (definitivare cursuri pe 07 iulie 

2015). 

- la Comăneşti: Baby-sitter şi Lucrător în comerț. 
 

15 iulie 2015 
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