STIMAȚI FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALĂ,
ASOCIAȚIA

CENTRUL

REGIONAL DE FORMARE EVALUARE

ATESTARE ANTREPRENORIALĂ ȘI PROFESIONALĂ FORMATEST, cu
sediul în localitatea CLUJ NAPOCA, str. NEGOIU, nr.4/37, cod poştal 400676,
sectorul/judeţul CLUJ, ţara ROMÂNIA, cod unic de înregistrare 18464534, cont
RO84 BTRL 0130 1205 5613 98XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA, tel./fax
0745008716, e-mail contact@formatest.ro, reprezentată prin Sorana Olaru Zăinescu
în calitate de președinte, în parteneriat cu:
SC COMARGO S.R.L, cu sediul în Cluj Napoca, str. Paris nr. 52, ap. 6, nr. de
ordine în Registrul Comerţului J12/982/2003, Cod Unic de Înregistrare 15361526,
având contul bancar nr. RO92 BTRL RONC RT00 F402 9402 , deschis la Banca
Transilvania, reprezentată prin Claudiu Dan Gostian, cu funcţia de administrator,
-

vă invităm să construim împreună în cadrul proiectului:

“ReFormA - program integrat de formare profesională continuă pentru angajați”
este un proiect implementat de Asociația Centrul Regional de Formare Evaluare
Atestare Antreprenorială și Profesională FORMATEST în parteneriat cu S.C.
COMARGO SRL, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apelul
POCU/726/6/12.
REȚEAUA REGIONALĂ DE PARTENERIAT PENTRU PROGRAME
FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ DESTINATE ANGAJAȚILOR

Scopul acestei rețele este să contribuie la creșterea participării angajaților la
programele de formare profesională continuă, în special a celor din categorii
defavorizare, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite
în contexte non-formale și informale.
În cadrul rețelei vă propunem activitățile de mai jos, dar suntem deschiși la orice
altă activitatea care să contribuie în mod real la îndeplinirea scopului rețelei:
-

Se va urmări schițarea unui profil al grupului țintă și identificare nevoilor
/ oportunităților existente pe piață la acest moment în legătură cu subiectul
acesta.

-

Se va întocmi o lista de cursuri disponibile pe piață, se va centraliza
oferta sub forma de informații prezentate succint, dar actualizat pe pagina
web a proiectului.

-

Se vor organiza evenimente de tip business networking, ateliere de lucru,
focus group-uri, scurte prezentări de tip business development la care vor
fi invitați să participle oameni de afaceri de top, specialist formatori pe
domenii inovative și experți în resurse umane în vederea dezvoltării
personale și profesionale a grupului țintă și a altor persoane interesate.

-

Vor fi organizate cel puțin 12 întâlniri ale rețelei, una la fiecare 2 luni. În
cadrul acestor întâlniri grupul țintă vă avea ocazia să aducă în discuție
provocările cu care se confruntă, în vederea colaborării și găsirii unor
soluții eficiente și aplicabile în vederea stimulării gradului de participare la
programe de FPC.

-

Vor fi identificate metode prin care persoane din grupuri dezavantajate pot
participa la FPC. Astfel, rețeaua vă implementa și vă promova un program
de burse pentru participarea la FPC.

-

Membrii rețelei vor elabora un DOCUMENT DE ANALIZA A
PROFILULUI DE ANGAJAT ȘI NEVOILE REALE DE PARTICIPARE
LA FPC în vederea transferului rezultatelor proiectului către alt grup țintă,
alt sector etc., care vă fi făcut public pe pagina proiectului, trimis către
angajatori posibil interesați în vederea susținerii elaborării unor strategii
ulterioare.

-

Se va organiza un târg anual al furnizorilor de formare profesională din
Transilvania.

În virtutea celor prezentate vă invităm să semnăm acordul de colaborare în
vederea identificării, promovării și implementării de activități de susținere a
participării constante a persoanelor cu statut de angajat și nu numai la programe de
formare continuă, în special a celor din categorii defavorizate.
Totodată pentru mai multe informații vă rugăm să consultați site-ul proiectului
www.reforma.org.ro și să urmăriți campanile noastre de informare de pe rețelele de
socializare.
Ne puteti contacta și la numărul de telefon 0745008716 sau la adresa de email
proiect.reforma@gmail.com.
Cu respect,
ALIN CLAUDIU OLĂRESCU
COORDONATOR
REȚEAUA REGIONALĂ DE PARTENERIAT
PENTRU PROGRAME FPC

