Investeste în OAMENI!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 2 “Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3.“Acces si participare la formare profesionala continua”
Titlul proiectului: ”Furnizare de Performanta si Competente angajatilor prin FPC”
Contract nr.: POSDRU/164/2.3/S/140783

Anuntam finalizarea cursului de calificare/recalificare pentru meseria de “Agent de
securitate” în Bucuresti, grupa 6.
Cursul s-a desfasurat in cadrul proiectului „Furnizare de Performanta si Competente
angajatilor prin FPC”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, in perioada 19.12.2014 – 02.03.2015,
iar examenul a fost sustinut in data de 07.03.2015.
Cursul a fost organizat de catre Asociatia „Centrul pentru Formare Profesionala si
Dezvoltare Regionala”, Partener 1 în cadrul proiectului, în calitate de furnizor de formare
profesionala autorizat pentru organizarea acestui curs de calificare.
Participarea la acest curs a fost gratuita, cursul adresandu-se persoanelor angajate care au dorit
sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele în domeniu. Cursantii au alcatuit o grupa de
28 de persoane, examenul de absolvire fiind sustinut de 26 dintre acestia.
In urma desfasurarii evaluarii finale si a calcularii mediei generale, gradul de promovabilitate
in randul cursantilor a fost de 100%, acestia obtinand rezultate foarte bune. Din totalul
absolventilor, 7 au fost femei.
Toti cei 26 de participanti absolventi ai cursului de calificare vor primi subventii. De asemenea,
acestia vor intra in posesia certificatelor de calificare avizate de Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstanice si de Ministerul Educatiei Nationale. Cursul este
autorizat de ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari).
In cadrul programului de formare profesionala, toti cursantii au beneficiat de pregatire
teoretica si practica la inalte standarde de calitate. Totodata participantii la curs au primit
rechizite, suporturi de curs adaptate la cerintele cursului si au benficiat de suportul si spijinul
formatorilor atat pe perioada stagiului de teorie cat si a celui de practica.
Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.
Persoana de contact:
Andra Stanciu
Expert informare si publicitate
Romair Consulting S.R.L.
Telefon: +40 21 319.32.11
Email: andra.stanciu@romair.ro

ROMAIR CONSULTING S.R.L. în parteneriat cu
ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ și
AM PROJECT DESIGN&CONSULTING S.R.L.

