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PROPUNERE PLAN DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANUL 2019 

 

 

Pentru anul 2019 CRFPA CLUJ isi propune sa ofere serviciile sale unui numar de 2657 
persoane, astfel: 

- 2273 persoane aflate in cautare de loc de munca, selectionate de agentiile 
judetene, care vor participa la programe de formare profesionala, 

- 118 persoane aflate in detentie, care vor participa la programe de formare 
profesionala, 

- 16 persoane aflate in cautare de loc de munca care vor fi evaluate si certificate 
pentru competentele obtinute pe alte cai decat cele formale, 

- 40 persoane evaluate si certificate cu plata pentru competentele obtinute pe alte 
cai decat cele formale, 

- 210 persoane curpinse cu plata la programe de formare profesionala. 

 

Buget: 

In propunerea de buget pentru anul 2019, care a fost transmisa ANOFM in data de 
31.08.2018, am estimat ca vom cuprinde in activitatea de formare profesionala in 
anul 2019 un numar de 2200 persoane avand in vedere ca la 31.08.2018 aveam 
cuprinse doar 1387 persoane (53.25% din planul total de 2605 persoane, 80 % la 8 
luni).  

 

 

 

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecþia Datelor- RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene. 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CLUJ a stabilit mãsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a 

asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastrã cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau 

accesul neautorizat şi încalcarea securitãții datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de 

colaborare cu instituţia noastrã, dumneavoastrã aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 

 

 

 

 

 


