Investeşte în OAMENI!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.3.“Acces și participare la formare profesională continuă”
Titlul proiectului: ”Furnizare de Performanță și Competențe angajaților prin FPC”
Contract nr.: POSDRU/164/2.3/S/140783

Avem plăcerea de a vă anunța finalizarea în data de 29.05.2015 a cursului de „Agent de
securitate” în Giurgiu, grupa 14.
Cursul s-a derulat în perioada 20.03.2015 – 27.05.2015, în cadrul proiectului „Furnizare de
Performanta şi Competenţe angajaților prin FPC”, cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Cursul a fost organizat de către Asociaţia „Centrul pentru Formare Profesională şi
Dezvoltare Regională”, Partener 1 în cadrul proiectului, în calitate de furnizor de formare
profesională autorizat pentru organizarea acestui curs de calificare.
Participarea la acest curs a fost gratuită, cursul adresându-se persoanelor angajate care au dorit
să se califice sau să-si perfecționeze cunoștințele în domeniu. Cursanții au alcătuit o grupa de
28 de persoane. Dintre acestia, 22 de persoane au susținut examenul de absolvire al programului
de formare profesionala. In urma desfășurării evaluării finale şi a calculării mediei generale,
gradul de promovabilitate în rândul cursanților a fost de 100%, aceștia obținând rezultate foarte
bune.
Toți cei 22 de participanți absolvenți ai cursului de calificare vor intra in posesia certificatelor
de calificare avizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice
si de Ministerul Educației Naționale. Cursul este autorizat de ANC (Autoritatea Națională
pentru Calificări). De asemenea, aceștia vor primi subvenții.
In cadrul programului de formare profesională, toți cursanții au beneficiat de pregătire teoretică
şi practică la înalte standarde de calitate. Totodată, participanții la curs au primit rechizite,
suporturi de curs adaptate la cerințele cursului şi au beneficiat de suportul şi sprijinul
formatorilor atât pe perioada stagiului de teorie cât şi a celui de practică.
Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri la programele de formare profesionala continua,
rugăm folosiţi telefoanele şi adresele de e-mail din rubrica „CONTACT”.
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