
Fiți alături de noi în promovarea învățării pe tot parcursul vieții! 

 

 

INVITAȚIE 

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

Beneficiar, organizează, în data de 17 iunie 2014, începând cu ora 10:00, la Hotel Ramada, București, 

Calea Victoriei 38-40, Conferinţa Regională a furnizorilor de formare profesională pentru Regiunea 

Bucureşti-Ilfov, în cadrul proiectului CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE!, 

ID 137421. 

Proiectul este 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”.  

Proiectul constituie, deopotrivă, un instrument concret de implementare a calității în serviciile oferite de 

furnizorii de formare profesională a adulților din România, precum și un demers susținut de promovare a 

conceptului de învățare pe tot parcursul vieții, oferind activități cu caracter inovativ în aceste domenii. 

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 Națională 

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

Vă invităm să vă alăturați demersului nostru de implementare a calității în formarea adulților și de 

promovare a conceptului de învățare continuă! În cadrul primei Conferințe Regionale a furnizorilor de 

formare profesională, veți afla detalii despre oportunitățile pe care vi le oferă acest proiect! Atașăm varianta 

actuală a agendei evenimentului. 

Sperăm să aveți amabilitatea de a ne confirma, prin completarea formularului de participare, până la data de 

12.06.2014, ora 17:00, disponibilitatea dumneavoastră de a participa la primul eveniment important 

organizat pentru furnizorii publici și privați de formare profesională din România, în cadrul proiectului 

CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE! Dacă ați făcut, deja, acest lucru, vă 

mulțumim și vă așteptăm! 

Manager de proiect                                     

Ing. dipl. Racolţa Steluţa 

Președinte  

Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România  

Tel.: 0264 596161, 0744 623582 

Email: office@apffp.ro; steluta.racolta@rsc-consulting.ro 

 

Parteneri 
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