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 RAPORT WORKSHOP REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV DIN CADRUL PROIECTULUI 

“CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE” 

OIPOSDRU/CPP158/DMI1.4/S/ID137421 

 

 

 S.C.EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. şi S.C.FIATEST S.R.L. au susţinut 

 Marţi, 12 august 2014,ora 09:30 

în Calea Plevnei, nr.139, Corp B, et.2, Camera 11, Sector 6, Bucureşti 

 workshop-ul cu tema:  

„IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN FORMAREA 

PROFESIONALĂ” 

workshop realizat în cadrul 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” 

 Workshop-ul a debutat prin prezentarea proiectului “CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE 

BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”, prezentare susţinută de către managerul de proiect Doamna Steluţa 

Racolţa şi de către responsabilul de implementare din partea P4 – S.C.EUROTRAINING SOLUTION 

S.R.L. – Doamna Marie-Jeanne Iordache. 

Doamna Viziteu Ana-Maria, expert sistem calitate din partea P4 – S.C. EUROTRAINING 

SOLUTION S.R.L., a susţinut o prezentare privind structura sistemului de management al calităţii 

realizat în cadrul proiectului “CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”, cât 

şi  modalităţile de implementare ale sistemului de management al calităţii. Totodată, expertul sistem 

calitate din partea P4 a susţinut şi prezentarea unei proceduri de sistem a sistemului de management al 

calității ce va fi implementat în cadrul unei organizații care furnizează servicii de formare profesională. 

Doamna Maria Cucu, expert sistem calitate din partea P2 – S.C.FIATEST S.R.L. – a prezentat 

în cadrul workshop-ului cadrul referențial de proiectare și implementare a unui sistem de management 

al calității în cadrul unei organizații de furnizare a serviciilor de formare profesională, cât  şi o 

procedură operațională ce vizează macroprocesul de formare profesională derulat în cadrul unei 

organizații care furnizează servicii de formare profesională. 

Participanţii la workshop împreună cu echipa de experţi din cadrul proiectului au analizat 

sitemul de management al calităţii realizat în cadrul proiectului “CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE 

BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”, sistem ce va fi implementat în rândul furnizorilor de formare 

profesională. 

Beneficiar proiect: Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România; 

Partenerii APFFP în implementarea proiectului sunt următorii furnizori de formare profesională: S.C. 
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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. 

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

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

 

Persoana de contact:  

Maria-Luisa Rădulici 

Expert Comunicare 

S.C.EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. 

Tel.: 021.313.01.64   

Email: office@e-trainings.ro   

 


