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“S� TE CALIFICI, O �ANS� PENTRU VIITORUL T�U!” 
Obiectiv 

Îmbun�t��irea nivelului de calificare a for�ei de munc� existente pe pia�a muncii locale/regionale prin programe de formare profesional� continu�, în 
urm�toarele meserii:  Sudor 

Lucr�tor în comer� 
Chelner (osp�tar), vânz�tor în unit��i de alimenta�ia public� 
Confec�ioner textile 

 
Plan activit��i  

Activitatea  Durat� 

1 I. PREG�TIREA TEHNIC� A PROIECTULUI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
2 II.PREG�TIREA �I ORGANIZAREA PROGRAMULUI  DE 

FORMARE PROFESIONAL� CONTINU� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

3 III. DESF��URAREA PROGRAMULUI DE FORMARE 
PROFESIONAL� CONTINU� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

4 IV EVALUAREA �I CERTIFICAREA COMPETEN�ELOR 

PROFESIONALE  A PARTICIPAN�ILOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

5 V. DISEMINAREA REZULTATELOR  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
6 VI EVALUAREA SI AUDITUL FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
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Rezultate 
Activitatea I 
 
1.Asumarea responsabilit��ilor partenerilor �i  echipei de implementare a proiectului; 
2.Îmbun�t��irea competen�elor manageriale a membrilor echipei de  implementare, specifice managementului de proiec; 
3.Achizi�ionarea bunurilor materiale ( un laptop, o camer� video, un videoproiector, un ecran de proiectie, o imprimanta 
multifunc�ional�, un telefon mobil,un aparat foto digital, un copiator, 2 flipchart-uri) necesare desf��ur�rii în condi�ii 
optime a proiectului. 
 
Activitatea II 
 
1.Elaborarea materialelor informative (200 pliante) �i informarea angaja�ilor (300 angaja�i), �i angajatorilor (25 unit��i 
economice) despre proiect în general �i despre programele de FPC în special; 
2.Recrutarea  �i  înscrierea angaja�ilor care s� constituie grupul �int� (200 angaja�i necalifica�i sau care au o alta 
calificare); 
3.Informarea tutorilor( 7  persoane desemnate de conducerile agen�ilor economici) despre rolul �i responsabilit��ile 
avute în activitatea  practic� în cadrul programelor de FPC la care particip� grupul �int�; 
4.Elaborarea suportului de curs pentru cursan�i (200 cursan�i) �i prezentarea  cursului de calificare /recalificare : tipul 
cursului, programa teoretic�, programa practic�, num�r ore, durata programului, evaluarea �i cerificarea competen�elor. 
 
Activitatea III 
 
1.Participarea tuturor cursan�ilor la programul de calificare/ recalificare; 
 2.Formarea competen�elor profesionale �i personale a participan�ilor grupului �int�, prin participarea  activ� la activit��ile 
teoretice �i practice conform programei de curs; 
3.  Stabilirea  periodica  de c�tre formatori (lunar) a progresului înregistrat prin evaluarea continu� a cursan�ilor prin 
forme �i metode activ participative; 
4. Elaborarea  de c�tre expertul �tiin�ific resposabil cu programul de FPC de rapoarte intermediare ((unul la 2 luni) 
privind modul de desf��urare a programelor de FPC, a gradului de îndeplinire a obiectivelor  propuse, de realizare a 
ac�ivit��ilor , de folosire optim�  a resurselor umane,  materiale �i financiare.  
 
 



Activitatea IV 
 
1.Evaluarea final� a competen�elor ob�inute de participan�i prin parcurgerea integral� a programului de 
calificare/recalificare; 
2.Validarea certific�rii competen�elor profesionale �i ob�inerea certificatelor de calificare de c�tre to�i participan�ii la 
programul de FPC. 
 
Activitatea V 
 
 1.Elaborarea materialelor de diseminare a rezultatelor ob�inute prin proiect: pliante, bro�uri, DVD –uri �i distribuirea lor 
la agen�i economici, angaja�i, reprezenta�i ai unor institu�ii publice, furnizori de programe de FPC, administra�ie local�, 
AJOFTM, mass- media etc.  Aceste materiale vor  cuprinde informa�ii privind programele  de FPC, activit��ile 
desf��urate, beneficiile aduse, rezultatele ob�inute.   
2.Organizarea  de seminarii,  întâlniri, conferin�e, pentru diseminarea proiectului, pentru dezvoltarea �i consolidarea 
parteneriatului economic �i social la nivel local �i regional. 
 
Rezultate pe termen mediu �i lung.  
 Pentru angaja�i : con�tientizarea angaja�ilor  privind beneficiile aduse de   programele de FPC, ob�inerea unei calific�rii 
profesionale complete,  cre�teri salariale, asigurarea stabilit��ii locului de munca sau/�i cre�terea oportunit��ilor de a- �i 
g�si  un alt loc de munca, diminuarea �anselor de a intra �omaj, cre�terea posibilit��ilor de promovare în munca pe 
trepte  superioare,  cre�terea încrederii in sine, cre�terea motiva�iei pentru munca, cre�terea adaptabilit��ii �i incluziunii 
sociale si profesionale etc. 
Pentru angajatori beneficiile ar fi:cre�terea num�rului de angaja�i califica�i, cre�terea calit��ii produsului muncii 
prestate, facilitarea schimbului de experien�a si bune practici cu alte întreprinderi/societ��i comerciale de profil din tara 
si/sau str�in�tate, cre�terea beneficiilor pentru întreprindere, promovarea imaginii pozitive, sa.  
Comunitatea local� (agen�ii economici, administra�ia locala, AJOFTM, ISJ, alte grupuri interesate) vor con�tientiza  
rolul �colii/furnizorilor de formare profesional� în comunitate prin oferirea serviciilor educa�ionale si de formare 
profesional� continu� în parteneriat cu partenerii sociali si economici interesa�i, vor fi informa�i cu privire la oportunit��ile 
de dezvoltare profesional� a capitalului uman în localitate �i zona, vor primi informa�ii cu privire la tendin�ele de 
dezvoltare economic� a localit��ii si zonei, despre cre�terea competitivit��ii economice. 
 
Asisten�� financiar� nerambursabil� din Fondul European 


