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Noi activităţi de organizare, conştientizare şi înscrieri la cursurile care vor fi susţinute                        
în cadrul Proiectului FPC – Formare pentru competitivitate”,                                            

la finele lunii august şi începutul lunii septembrie 2015 

În perioada sfârşitului de august şi începutului de septembrie 2015 au avut loc noi înscrieri 
la cursurile organizate sub egida “Proiectului FPC – Formare pentru competitivitate”,  precedate 
de operaţiuni de organizare a acestora şi de conştientizare a angajatorilor cu privire la beneficiile 
actuale şi oportunităţilor de viitor ale acestor cursuri, după cum urmează: 

 pentru regiunea Sud-Est, cu sediul la Brăila, judeţul Brăila: înscrierile au avut loc în data 
de 25 august 2016, pentru cursul de cameristă hotel; 

 pentru regiunea Nord-Vest, cu sediul la Turda, judeţul Cluj (fostul Liceu Chimic nr. 3 din 
oraş): înscrierile au avut loc în data de 27 august 2015, pentru un nou curs de cameristă 
(dar continuă cursurile pentru o grupă de administrator de pensiune, cu examen de 
evaluare în 27 septembrie 2015 şi alte 2 grupe de administrator de pensiune, care se vor 
finaliza în noiembrie 2015); de menţionat că grupa de cameriste şi cea de lucrător în 
comerţ au dat examen de evaluare în 06 august, toţi cursanţii fiind atestaţi de comisia de 
evaluare din judeţ; 

 pentru regiunea Sud-Muntenia, cu sediul la Târgovişte, judeţul Dâmboviţa: înscrierile au 
avut loc în data de 02 septembrie 2015, pentru cursul de operator introducere şi validare 
date; 

 pentru regiunea Nord-Est, la sediul la Roman, judeţul Neamţ: continuă cursul de 
administrator de pensiune, iar la sediul de la Comăneşti, judeţul Bacău (Centrul 5), încep 
înscrierile pentru două noi cursuri, din 19 septembrie 2015, pentru această regiune: este 
vorba de un curs de baby sitter (pentru 28 de personae) şi de lucrător în comerţ (pentru 28 
de personae), la sediul Centrului 5, pus la dispoziţie de Primăria oraşului; trebuie să 
remarcăm şi faptul că tot în acest oraş minier din zona Moldovei va avea loc şi cel de-al 5-
lea Seminar FPC – din 19 septembrie 2015 –, la care vor fi invitaţi şi vor participa peste 
50 de persoane, membri ai grupului ţintă, manageri de companii şi factori de decizie de la 
nivelul administraţiei publice şi a pieţei muncii din judeţul Bacău. 
Este de remarcat şi faptul că în 31 august a fost parafat Contractul de comodat între 

Primăria oraşului Comăneşti şi Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ (FLII), în cadrul 
Proiectului "FPC – Formare pentru competitivitate”); prin acesta, Primăria oraşului Comăneşti 
pune la dispoziţia FLII spaţiile adecvate desfăşurării cursurilor mai sus menţionate, iar FLII oferă 
serviciile de instruire (FPC), cu tehnologia didactică adecvată, cu programele de formare şi cu 
personalul de specialitate. 
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Sunt de menţionat şi alte două aspecte care au premers activităţile de înscriere la cursurile 

organizate de Proiectul FPC – Formare pentru competitivitate”, în perioada sfârşitului de august 
şi începutului de septembrie 2015. 

Oferim mai jos câteva din exemplele care atestă interesul de participare al instituţiilor 
angajatoare şi agenţilor economici la procesul de selecţie a grupului ţintă din cadrul Proiectul FPC 
– Formare pentru competitivitate”, cu prilejul întâlnirilor lor cu membrii echipei de organizare a 
evenimentului înscrierii la noi cursuri şi de conştientizare şi publicitate (domnii Emin Korkut, 
Gemil Dincer, Ali Rîza Karagöz şi Salih Katîrci), în cele 4 centre regionale.  

 
Astfel, în 26 şi 27 august. pentru regiunea Nord-Vest, cu sediul la Turda, judeţul Cluj 

întîlnirile au fost: 
 cu directoarea Salinei din Turda, Simona Baciu (de unde au provenit 15 membri ai grupului 

ţintă care urmau cursul de organizator de turism (tel. mobil 0728889170); 
 cu patronii firmei “Crama Cetate” din Turda, Giurgiu Kinga şi Daniel (tel. mobil 

075917961); 
 cu patronii firmei “Traianus SRL” din Turda, Claudia Ursu (tel. mobil 0744364294); 
 cu patronii de la “Centrul Raţiu” din Turda, Anita Fulop (tel. mobil 075917961); 
 cu patronii de la Hotel-restaurant “La Broscuţa” din Câmpia Turzii, Pop Melania Cristina 

(tel. mobil 0752456382); 
 
Pentru regiunea Sud-Muntenia, cu sediul la Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, au avut loc 

întâlniri între echipele de organizare a evenimentului înscrierii la noi cursuri şi cele de 
conştientizare şi publicitate, în 31 august şi 01 septembrie (domnii Emin Korkut, Ali Rîza 
Karagöz şi Salih Katîrci), pe de o parte şi managerii unor conducători de instituţii şi companii şi 
anume: Viceprimarul oraşului Târgovişte, patronii Hotelurilor – Restaurante Continental, Dracula 
şi Valahia, precu şi vizitarea noilor spaţii unde vor avea loc noilor cursuri la care s-au înscris cei 
selectaţi în acest sens (cum am arătat mai sus, înscrierile s-au desfăşurat în 02 septembrie 2015, la 
ele participând şi Managerul proiectului FPC, dl. Biner Mucahit, alături de echipa responsabilă cu 
această activitate, respective domnii Blidaru Gheorghe şi Blidaru Gheorghe). 

Pentru regiunea Sud-Est Dobrogea, cu sediul la Brăila, judeţul Brăila, au avut loc întâlniri 
între echipele de organizare a evenimentului înscrierii la noi cursuri şi cele de conştientizare 
şi publicitate, în 24 august 2016. Întîlnirile au avut loc cu persoane importante din oraş, aflate la 
conducerea unor companii de unde au provenit majoritatea grupului ţintă – cursanţi de la cursurile 
anterioare şi de la cele care vor avea loc ulterior dintre care cei mai importanţi au fost: cu directorii 
Hotelurilor – Restaurante Traian şi Nemo şi cu directoarea Spitalului de Urgenţă al judeţului Brăila. 
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Cum am precizat mai sus, pentru regiunea Nord-Est Moldova, la Comăneşti, judeţul Bacău 
(Centrul 5), încep înscrierile pentru două noi cursuri, ultimele alocate acestei regiuni prin FPC. 
Responsabilul cu activităţile de conştientizare a fost primit de Primarul oraşului, dl. Viorel Miron, 
în data de 31 august 2015, pentru definitivarea demersurilor necesare organizării Seminarului şi 
înscrierilor din data de 19 septembrie 2015 şi demararea cursurilor ce vor fi derulate în acest oraş, 
de baby sitter şi de lucrător în comerţ (la Centrul 5 pus la dispoziţie de Primăria oraşului). 

 


