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1. STAGIILE DE PRACTICA – O ETAPA IMPORTANTA IN DOBANDIREA  

ABILITATILOR 

 

Stagiile de practică au drept scop consolidarea si dezvoltarea in procesul muncii a 

cunostintelor, dexteritatilor si deprinderilor dobandite anterior. Practica se poate 

organiza in mai multe moduri, putand exista practica activa sau pasiva, efectuata in 

mod fragmentat sau comasat.  Aplicarea uneia sau alteia dintre aceste forme depinde 

de tipul de instruire folosit. Importanta si atractivitatea unui astfel de stagiu consta in 

insusirea si dezvoltarea unor abilitati profesionale aplicate, precum si munca in echipa 

sau managementul de proiect, sansa de a castiga experienta profesionala reala si, la 

final de a obtine un loc de munca permanent in domeniul de lucru ales. Experienta 

acumulata de-a lungul unui astfel de stagiu este foarte importanta, mai ales ca in zilele 

noastre conteaza mai mult experienta.  

 

 

 

 

 

 

 

Formarea şi perfecţionarea profesională a şomerilor este eficientă deoarece prin 

participarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă la programele de formare şi 

perfecţionare profesională se asigură creşterea şi diversificarea competenţelor 

profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii. 

Participantii la un stagiu de practica au nenumarate avantaje: 

 Interactiunea cu profesionisti in domeniu 

 Posibilitatea de a participa la sesiuni de formare practica 

 Lucrul in cadrul unor echipe competitive 

 Orientarea catre rezultate 
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Cursantii participa la stagiile practica pentru a invata lucruri noi sau pentru a 

fundamenta cunostintele dobandite in urma partea teoretica a cursului de formare 

profesionala. 

Reusesc de asemenea sa isi dezvolte capacitatile, sa transpuna notiunile in practica, 

legatura teoriei cu practica constituind un proces de continuitate. 

- durata cursurilor si programul de desfăsurare al acestora; 

- asigurarea transportului cursansilor la cursuri în cazul celor ce au domiciliul în altă 

- posibilitatea de a continua/termina cursul si obtinerea diplomei pentru un somer care 

în  timpul desfăsurării activitătii de formare profesională se angajează; 

- posibilitatea de a renunta la programul de formare; 

- cum se dovedeste calitatea de somer în cazul celor care nu mai beneficiază de 

indemnizatie; 

- conditii de înscriere (studii minime, vârstă, experientă etc.). 

-  

 

2. DEZVOLTAREA COMPETENTELOR NECESARE ANGAJARII 

 

Avand in vedere ca proiectul se adreseaza somerilor, obiectivul principal vizat este 

angajarea acestora. Pentru a se angaja cursantii trebuie sa detina o serie de 

cunostinte: 

Cunostinte de baza:  

Sunt in principal oferite de sistemele de invatamant si de formare profesionala si 

reprezinta fundamentul pe care se bazeaza perspectivele de angajare ale individului. 
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Educatia de baza ar trebui sa mentina un echilibru intre dobandirea de cunostinte si 

dobandirea de competente, care sa le perimita indivizilor sa invete singuri. 

Cunostinte tehnice:  

Sunt achizitionate partial in cadrul sistemelor de invatamant si formare profesionala, 

permitand o identificare clara cu o ocupatie. Ele s-au schimbat substantial ca rezultat 

al noilor tehnologii de informare si comunicare si al disparitiei liniilor clare de 

demarcatie dintre ocupatii, anumite competente de baza devenind esenta diferitelor 

ocupatii. 

Competente sociale: 

Se dobandesc in general intr-un mediu de lucru, acestea se refera in special la 

competente interpersonal precum: comportamentul la lucru, asumarea  

responsabilitatii, abilitatea de a coopera si de a lucra ca membru al unei echipe, 

creativitate si abordare a calitatii. 

Posibilitatile de angajare si capacitatea de adaptare a persoanelor sunt legate de 

modul in care acestea sunt capabile de a combina diferite tipuri de cunostinte si 

competente si de a le valorifica. Cursantii pot astfel sa combine competente  

dobandite prin rutele institutionale traditionale cu cele dobandite prin efort propriu de 

instruire. 
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3. EVALUAREA SI CERTIFICAREA CUNOSTINTELOR SI COMPETENTELOR 

DOBANDITE PRIN FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR 

 

Verificarea cunostintelor si competentelor se face in cazul acestor cursuri, atat pe 

parcursul pregatirii, cat si la terminarea ei, prin sustinerea examenului de absolvire. 

Absolventii trebuie sa sustina o proba teoretica si una practica. In urma absolvirii 

examenului final, absolventii primesc un certificate de calificare sau de absolvire, care 

le confera dreptul de a practica ocupatia pentru care s-au pregatit. Cea mai raspandita 

forma de evaluare este cea care vizeaza verificarea cunostintelor si competentelor in 

raport cu programa analitica, certificatele dovedind dobandirea cunostintelor si 

competentelor pe care aceasta programa si le propane ca obiective.  

Sistemul de evaluare a competentelor profesionale pe baza standardelor ocupationale 

permite verificarea concordantei dintre rezultatul formarii profesionale si cerintele 

locului de munca. Formarea profesionala continua are ca obiectiv asigurarea 

cunostintelor si competentelor necesare persoanelor adulte pentru ca acestea sa aiba 

perspective unui loc de munca si sa isi dezvolte o cariera profesionala proprie. In 

acest sens un accent deosebit trebuie pus pe formularea unei politici in domeniu, pe 

baza consensului national, obtinut ca urmare a dialogului social. In formularea si 

implementarea politicii de formare profesionala a adultilor trebuie sa se tina seama de 

o serie de elemente cheie cum ar fi: 

 Asigurarea calitatii formarii profesionale 

 Largirea acesului la acest tip de formare  

 Asigurarea trasparentei examinarii si certificarii. 
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O caracteristica a formarii profesionale a adultilor este ca ea se bazeaza pe nivelul de 

cunostinte si competente dobandite anterior, in cadrul sistemului de invatamant. 

Specificul acestui tip de formare nu permite echivalarea nivelului de studii cu cel 

obtinut in sistemul educational si in consecinta nu permite intrarea intr-un nivel 

educational superior celui avut la inceperea cursurilor de formare profesionala a 

adultilor. 
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