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SERVICII DE CONSULTANȚĂ POST-TRAINING 

 

 

Scopul activității de consiliere post-training este de a oferi o mai puternică motivare a 

angajaților din grupul țintă al proiectului de a accesa formele de învățare formală, non-formală 

și informală, dar și de a acorda sprijin absolvenților din grupul țintă pentru aplicarea în 

activitatea profesională a competențelor în domeniul digital dobândite în cadrul cursurilor, la 

locul de muncă. 

 

Încă din etapa de identificare a nevoilor de formare profesională a persoanelor care vor 

constitui grupul țintă, consultanții post-training vor consilia şi orienta persoanele  interesate pe 

parcursul înscrierii şi susţinerii cursurilor de formare, dar şi post-training. Apoi, vor propune 

strategii şi metode optime de instruire organizate de către solicitant și parteneri, împreună cu 

experții organizare formare profesională, monitorizand eficienţa sesiunilor de formare şi 

asigurarea calităţii în cadrul serviciilor de formare profesională.  

Pe baza analizei de nevoi formare în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei 

informației și comunicațiilor din etapa de recrutare a grupului tinta, se vor oferi sesiuni de 

consiliere/tutorat în vederea identificării nevoilor de formare și evoluție pe piața muncii și 

suport pentru îmbunătățirea statutului pe piața muncii. După finalizarea cursurilor, toți 

absolvenții vor completa chestionare de feedback. Cei care vor dori să își aplice în activitatea 

profesională a competențelor profesionale dobândite în cadrul cursurilor vor primi asistență 

specializată din partea consultanților post-training și se va completa o fisă de evaluare a 

cunoștințelor dobândite și de asistență în aplicarea cunoștințelor învățate la locul de muncă.  

Angajaților din grupul țintă al proiectului, participanți la activitățile de formare 

profesională, li se vor prezenta materiale de informare cu privire la importanța respectării 

temelor orizontale și secundare în cadrul proiectelor finanțare din Fondul Social European. 

IMM-urilor angajatoare li se vor oferi informații și propuneri cu privire la resursele 

financiare, umane şi durata necesare pentru desfășurea altor programe de formare pentru 

angajații proprii în urma absolvirii cursurilor organizate prin proiect. 

Fiecare IMM informat în cadrul proiectului cu privire la resursele financiare, umane și 

durata necesare pentru desfășurarea altor programe de formare pentru angajații proprii în urma 

absolvirii cursurilor organizate prin proiect, va primi în format electronic un Ghid de informare 

IMM cu privire la resursele necesare pentru organizarea programelor de formare profesională 

și legislație specifică formării profesionale a adulților și legislație privind ucenicia la locul de 

muncă. 

  


