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Proiectul „CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE!” 

OIPOSDRU/CPP158/DMI1.4/S/ID137421, Cod SMIS: 50587 

 

Proiectul CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE 

BAZATĂ PE CUNOAŞTERE urmăreşte 

implementarea calităţii în serviciile de 

formare profesională oferite de furnizorii din 

România. 

Obiectivul general al acestui proiect este 

creşterea calităţii serviciilor oferite de 

furnizorii de formare profesională şi 

promovarea importanţei învăţării pe tot 

parcursul vieţii. 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează : 

 Implementarea unui sistem de 

asigurare a calităţii în formarea 

profesională la nivelul furnizorilor de 

formare profesională, în contextul 

Cadrului N aţional al Calificărilor 

 Dezvoltarea conceptului de învăţare pe 

tot parcursul vieţii prin măsuri 

integrate care să sprijine formarea 

profesională. 

Perioada de implementare a activităţilor 

proiectului: 

14 Martie 2014 – 13 Septembrie 2015, 

 

 

 

Vă invităm să sprijiniţi activităţile  

proiectului prin: 

 Solicitarea asistenţei pentru 

dezvoltarea şi implementarea 

standardelor de asigurare a calităţii în 

cadrul organizaţiei dumneavoastra 

dacă sunteţi furnizor autorizat de 

formare profesională continuă, 

 Participarea la cursurile derulate în 

cadrul proiectului: 

o Auditor al calităţii 

o Specialist în sistemul calităţii 

o Evaluator de furnizori de 

formare profesională  

o Manager al sistemului de 

management al calităţii 

o Manager îmbunătăţiri procese 

o Consultant sistem de calitate 

 Implicarea şi dezvoltarea reţelei 

formată din furnizori de formare 

profesională şi alte organizaţii care 

susţin şi promovează participarea 

la învăţarea pe tot parcursul vieţii 
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FiaTest este partener în cadrul proiectului şi derulează 

activitatea de implementarea unui sistem de management al 

calității la furnizorii de Formare profesională continuă. 

Sistemul de management al calității documentat respectă 

cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008, ale Cadrului 

European de Referință pentru asigurarea calității (CERAC) și 

ale legislației naționale aplicabile în domeniul formării 

profesionale continue. 

Pentru implementarea acestei activităţi în cadrul proiectului a 

fost dezvoltată o metodologie pentru selectarea grupului ţintă 

alcătuit din furnizori de formare profesională. 

Scopul acestei metodologii constă în descrierea etapelor pentru: 

a. selecţia şi asistarea furnizorilor de formare profesională, 

membri ai solicitantului (Asociaţia Patronală a Furnizorilor 

de Formare Profesională din România); 

b. asigurarea consultanţei în implementarea unui sistem de 

management al calităţii conform standardului SR EN 

9001:2008; 

c. asigurarea consultanţei în vederea certificării sistemului 

de management al calităţii de către un organism de certificare. 

a. Procesul de selecţie a furnizorilor de formare profesională 

constă în parcurgerea următorilor paşi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lansarea selecţiei - toate 

informaţiile necesare pentru 

potenţialii membri ai grupului 

ţintă vor fi publicate pe site-ul 

celor 2 parteneri (Fiatest şi 

Eurotraining Solutions). 

 

2. Depunerea dosarelor de 

înscriere în grupul ţintă – 

fiecare furnizor de formare 

profesională interesat de 

activităţile proiectului, va 

transmite la sediul Fiatest 

un dosar de înscriere în 

grupul țintă alcătuit din 

furnizori de formare 

profesională. 

 

 

Notă: 

Perioda de depunere a 

dosarelor de înscriere în 

grupul ţintă este  

15.09. -01.12. 2014, 

 cu posibilitatea de 

extindere în cazul în care 

nu au fost completate cele 

10 locuri disponibile 

atribuite fiecărui partener. 
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Dosarele de înscriere trebuie să conţină 

următoarele documente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluarea dosarelor de înscriere în 

grupul țintă a furnizorilor de formare 

interesați la implementarea SMC se face 

de către o comisie de evaluare  -  

nominalizată la nivel de FiaTest si formată 

din 3 experți cu atribuții și 

responsabilități în implementarea 

activităţii proiectului. Furnizorii de 

formare profesională care au dosarele 

complete vor fi ordonați în funcție de data 

de depunere a dosarelor. Vor fi declarați 

admiși primii 10 candidați înscriși  ale 

căror dosare de înscriere sunt complete şi 

corecte. 

 

 

 

 

 

4. Comunicarea rezultatelor selecţiei  -  

FiaTest va comunica rezultatele selecţiei 

(admis/respins) printr-o adresă scrisă, 

transmisă prin fax sau e-mail fiecărui 

furnizor de formare profesională care a 

depus dosar de înscriere.  

 

b. Asigurarea consultanţei în implementarea 

unui sistem de management al calităţii 

conform standardului SR EN 9001:2008 se 

realizează pe baza unui proces de planificare şi 

a unui grafic de lucru aprobat de experți Fiatest și 

furnizorul de formare profesională, pentru o 

perioadă de 4 luni. 

Notă: 

În vederea implementării sistemului de 

management al calităţii, furnizorii de formare 

profesională vor desemna prin decizie internă  

o persoană pentru derularea activităţilor în 

cadrul organizaţiei, aceasta fiind expert de 

implementare SMC, care va fi angajat de 

către solicitantul proiectului (Asociaţia 

Patronală a Furnizorilor de Formare 

Profesională din România), pe o perioadă de 

4 luni. 
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Etapele procesului de 

implementare sunt 

următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii referitoare la metodologia de selecție  

furnizorilor care vor fi sprijiniți în implementarea  

Sistemului de Management al Calității,  

vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă invităm să vă alăturați proiectului nostru, 

 susținând promovarea unor servicii de formare profesională  

de calitate europeană. 

 

Vă aşteptăm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiaTest S.R.L. 

București, Str. Armenească 

nr.23, Sector 2 

Tel. 021.312 13 47 

e-mail: 

proiect-calitate.ffp@fiatest.ro; 

 

mailto:proiect-calitate.ffp@fiatest.ro

