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Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR) în calitate de 

Beneficiar al proiectului “CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE!”, proiect 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 2013, Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice 

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 1.4 ,,Calitate în formarea profesională continuă” 

Are plăcerea de a  vă invita să participaţi 

 

Joi, 26 februarie 2015, Cluj Napoca 

în cadrul Grand Hotel Italia (Str.vasile Conta), la ora 10:00 

 

la cea de-a patra Conferinţă Regională organizată în cadrul proiectului “CALITATE ÎNTR-O 

ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE!”. Conferinţa de la Cluj Napoca face parte dintr-un şir de 

8 Conferinţe Regionale organizate în toate regiunile de implementare ale proiectului (Bucureşti-Ilfov, 

Centru, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia, Vest. 

La conferinţa vor participa furnizori de formare profesională din Regiunea Nord Vest, speakeri 

valorosi si organizaţii care susţin şi promovează importanţa învăţării pe tot parcursul vieţii şi 

implementarea calităţii în procesul formării profesionale a adulţilor. 

Beneficiarii proiectului sunt: 

• 45 de furnizori autorizaţi de formare profesională publici şi privaţi din România 

• 350 de persoane - personal al furnizorilor autorizaţi de formare profesională continuă publici şi 

privaţi. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii serviciilor oferite de furnizorii acreditaţi 

de formare profesională şi promovarea importanţei învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Subliniem faptul că prezentul proiect vine în întâmpinarea activităţii de elaborare a unor norme 

metodologice în formarea profesională a adulţilor, desfăşurate în această perioadă de Autoritatea 

Naţională pentru Calificări (ANC), în vederea alinierii la cadrul legislativ european în domeniu. 

Partenerii APFFP în implementarea proiectului sunt următorii furnizori de formare 

profesională: S.C. RSC CONSULTING S.R.L., S.C. FIATEST S.R.L., S.C. ARINI S.R.L. şi S.C. 

EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. 

 

Informaţii suplimentare şi înscrieri se pot face pe site-ul www.calitateinformare.ro.  

 

 

Persoana de contact:  

Ing. dipl. Steluţa Racolţa 

Manager de proiect  

Preşedinte  

Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România  

Tel.: 0264 596161, 0744 623582   

Email: office@apffp.ro 

 www.calitateinformare.ro 


