
 
AGENDA 
 

Consolidarea formarii continue și a calificărilor - 
oportunități practice pentru reprezentantii companiilor (angajati + angajatori) 
in vederea actiunii si exercitatii influenței  
 

Perioada: 22.04. – 26.04.2013  

Loc:  Hotel Dedeman Princess Sofia, Bulgaria 

 

Ziua 1 

Luni, 
22 aprilie 

13:00 – 14:00  Pranz pentru toti participantii 

14:00 – 14:30 
Bun venit, introducere in seminar, obiectivele, conținutul, 
metodele de funcționare, organizarea, prezentarea proiectului 

14:30 – 15:30 Prezentarea proiectului 

15:30 – 16:00 Pauza de cafea 

16:00 – 17:00 
Prezentare participant si vorbitori: ocupatie, indatoriri, 
companie, asteptari de la seminar 

17:00 – 17:30 De ce trebuie sa existe formare continua la nivel de companie? 

17:30 – 17:45 Pauza 

17:45 – 19:00 
Schimb de experiență în ceea ce privește situatia formarii 
continue si calificărilor la nivel de companie 

19:30 
Cina comuna pentru toți participanții - continuare schimb de 
experiență 

Ziua 2 

Marti, 
23 aprilie 09:00 – 10:30 

Informatii fundamentale privind sectoarele: 

 Obiectivele companiilor, interesele angajaților și schimbări în 
companii  

 Rolul și sarcinile expertilor in formare în întreprinderile mici și 
mijlocii  

10:30 – 11:00 Pauza de cafea 

11:00 – 12:30 

Informatii fundamentale privind sectoarele: 

 Motivația și promovarea- condiții pentru formarea la locul de 
muncă  

 Preconditii pentru formarea si calificarea de succes  

12:30 – 14:00 Pranz 



(Ziua 2 

Marti, 

23 aprilie) 14:00 – 15:30 
 

Informatii fundamentale privind sectoarele: 

 Realizarea echipei de formare 

 aspecte cheie ale subiectelor, grupuri-țintă 

 cerințele analizei calificarilor cu participarea angajaților 

15:30 – 16:00 Pauza de cafea  

16:00 – 17:30 

Informatii fundamentale privind sectoarele: 

• Elaborarea unui plan de instruire si calificare 

• Planul de formare profesională si calificare, buget și tipuri  
de concedii 

• Masuri specializate de formare si calificare 

• Garantarea punerii în aplicare a măsurilor individuale 

• Punerea în practică a rezultatelor 

• Verificarea calității și eficienței 

17:30 – 17:45 Pauza 

17:45 – 19:00 
Lucru pe subgrupe și raportare în sesiune plenară pe baza unui 
exemplu – cabana de lemn 

19:30 Cina si schimb de experienta 

Ziua 3 

Miercuri, 
24 aprilie 

09:00 – 09:30 Introducere lucru pe subgrupe prin exemplu caracteristic 

09:30 – 11:00 Lucru pe subgrupe (sustinere lectori) 

11:00 – 11:30 Pauza de cafea 

11:30 – 12:30 Prezentare rapoarte interimare 

12:30 – 14:00 Pranz 

14:00 – 15:30 Continuare lucru pe subgrupe 

15:30 – 16:00 Pauza de cafea 

16:00 – 17:30 
Prezentare rezultate si motivatii in sesiune plenara - comentarii 
și completări 

17:30 – 17:45  Pauza 

17:45 – 18:15 Realizarea acordurilor de formare in companii 

18:15 – 19:00 Alegerea oportunităților adecvate de formare continuă 

20:00 Cina si schimb de experienta 



Ziua 4 

Joi, 25 
aprilie 

09:00 – 12:00 
Vizita la un centru extern de formare profesionala. 
Examinarea ofertei de formare, elaborarea criteriilor de 
examinare a ofertelor si si furnizorilor (interne și externe) 

 12:00 – 13:30 Pranz 

 
13:30 – 15:00 

In ce mod acordurile cadru la nivel de companie / sector pot 
influența calificarea pentru angajați 

15:00 – 15:30 Pauza de cafea 

15:30 – 17:00 

Perspective pentru punerea in companii a experientelor 
castigate 
•   Următorii pași în companii 
•   Rolul coordonatorilor formarii 
•   Unde se poate gasi ajutor cand apar probleme 

18:00 Cina 

Ziua 5 

Vineri, 26 
aprilie  

 

Mic dejun si plecare 

 


