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Domeniile de activitate (conform statutului): EDUCAŢIE
Scopul asociaţiei este sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale de educaţie:
- tineri cuprinşi într-o formă de învăţământ şi au rezultate deosebite;
- copii care sunt în situaţii de abandon şcolar;
- copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, sunt orfani de unul sau ambii părinţi;
- adulţi ale căror competenţe de bază în educaţie sau calificare sunt deficitare;
- adulţi care trăiesc în zone rurale izolate sau în zone dezavantajate socio-economic;
- alte categorii de adulţi al căror acces la educaţie este redus din diverse alte motive;
- adulţi care nu au finalizat la timp studiile/ sunt în căutarea unui loc de muncă mai bun;
Misiunea:
Asociaţia FORMARE STUDIA îşi asumă MISIUNEA de a cultiva valorile tradiţionale în armonie cu valorile europene; de a pregăti persoanele
asistate pentru a fi cetăţeni europeni; de a forma deprinderi de implicare responsabilă în viaţa comunităţii; de a valoriza potenţialul membrilor
asociaţiei şi a persoanelor asistate; de a stimula şi de a susţine dezvoltarea profesională şi personală a membrilor organizaţiei.
Asociaţia FORMARE STUDIA îmbrăţişează diversitatea şi multiculturalitatea, serveşte atât comunitatea locală, cât şi pe cea naţională şi
perpetuează, valori ca toleranţa, respectul, aplecarea spre nevoile semenilor.
Obiectivele asociaţiei sunt:
a. Facilitarea accesului la educaţie tuturor celor care, indiferent de vârstă doresc să achiziţioneze noi cunoştinţe, capacităţi si competenţe;
b. Creşterea capacităţii persoanelor asistate de a juca un rol activ în societate;
c. Aplicarea principiului educaţiei de-a lungul vieţii şi participare la diseminarea bunelor practici în domeniu;
d. Organizarea de cursuri care vizează educaţia permanentă a adulţilor; alte forme de învăţământ;
e. Iniţierea şi dezvoltarea de relaţii de asistenţă şi colaborare cu structuri asociative similare din ţară şi străinătate;
f. Organizarea de dezbateri, consfătuiri, simpozioane, conferinţe, seminarii, precum şi alte activităţi similare;
g. Activarea în alte domenii ce vor fi stabilite de Adunarea Generală, în conformitate cu legile în vigoare;
h. Dezvoltarea abilităţilor de adaptare şi readaptare la condiţiile economice actuale a celor asistaţi;
i. Acordarea de asistenţă psihologică;
j. Sprijinirea elevilor şi studenţilor cu rezultate şcolare deosebite;
k. Recunoaşterea, menţinerea şi promovarea adevăratelor valori ale comunităţii noastre;
l. Sprijinirea tinerilor absolvenţi ai învăţământului preuniversitar şi universitar în găsirea unui loc de muncă conform pregătirii;
m. Consilierea părinţilor;
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n. Tipărirea de broşuri, pliante, cărţi;
o. Colaborarea în realizarea de proiecte specifice activităţii asociaţiei.
p. Organizarea şi coordonarea de programe şi acţiuni cu caracter profesional şi social în vederea atingerii scopului asociaţiei;

Prezentul Raport de activitate are ca obiectiv înregistrarea rezultatelor activităţii desfăşurate de Asociaţia FORMARE STUDIA în anul
2012.
Întreaga activitate a asociaţiei a avut ca repere:
1. Ţintele strategice stabilite în Programul de dezvoltare pe 2008-2013;
2. Propunerile de îmbunătăţire a activităţii consemnate în Raportul de activitate pentru perioada ianuarie- decembrie 2011.
3. Planul de acţiune pentru 2012.

Nr. TINTE STRATEGICE
crt
Realizarea de programe de
perfecţionare/specializare
1. autorizate, adresate adulţilor care
doresc să-şi dezvolte competenţe
conexe competenţelor necesare
ocupării actualului loc de muncă;

Acţiuni realizate

Resurse umane/materiale

-s-au autorizat cursurile de perfecţionare Expert
achiziţii publice şi Inspector resurse umane
-s-au organizat programe de formare profesională/
specializare conform autorizaţiilor existente.
Total 112 absolvenţi.
46– EVALUATOR DE COMPETENŢE
PROFESIONALE
35 – FORMATOR
6 – INSPECTOR RESURSE UMANE
7–MANAGER PROIECT
18 – MENTOR
-S-au încheiat noi parteneriate cu instituţii
educaţionale
2

Ruginosu Teodora,
Sava Angela,
Petrovici Adriana,
Irimia Daniel

Grup Şcolar Dumitru Mangeron Iași
Grup Şcolar Ștefan Procopiu Iași
Grup Şcolar Transporturi Căi Ferate Galaţi
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2.

Realizarea de acţiuni pentru
valorizarea personală a membrilor
asociaţiei, creşterea încrederii în
sine şi creşterea capacitaţii de
autoevaluare;

s-au organizat:
- întâlniri ale membrilor AFS,
- activităţi de team building,
- informări privind accesarea fondurilor europene
12 membri AFS au participat la Conferinţa
Internaţională „Quality in formal and non formal
education” (oportunitate de exprimare a membrilor
asociaţiei)
6 membri AFS au participat la mobilităţi:
a) în proiectul GRU-10-P-LP-101-IS-DE
„INTERKULT- Wertevermittlung im
interkulturellen Kontext. Konsequenzen fur die
Erwachsenenbildung in Europa”, parteneriat
GRUNDTVIG
b) în proiectul GRU-12-P-LP-384-IS-UK
CASPAN-Creating an Adult Support Platform and
Netwoek, parteneriat GRUNDTVIG
16 membri au fost implicaţi în implementarea
proiectulelor patreneriat GRUNDTVIG :
a) GRU-10-P-LP-101-IS-DE „INTERKULTWertevermittlung im interkulturellen Kontext.
Konsequenzen fur die Erwachsenenbildung in
Europa”,
b) GRU-12-P-LP-384-IS-UK CASPAN-Creating an
Adult Support Platform and Netwoek, parteneriat
GRUNDTVIG
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Pîslaru Marie-Victoire,
Irimia Daniel
Sava Angela

Ruginosu Teodora, Sava Angela, Sava
Alexandru , Rubel Petronela, Nica Alisa,
Partenie Doina, Petrovici Adriana,
Săndulescu Smaranda, Buraga Doina,
Ichim Oana, Bistrițan Geanina, Frenţescu
Adrian
Rubel Petronela, Măgurean Elena, Crăciun
Nicu, Sandu Dan, Bistrițan Geanina

Sava Angela, Sava Alexandru

Angela Sava, Doina Parenie, Teodora
Ruginosu, Marie-Victoire Pîslaru,
Alexandru Sava, Razvan Ruginosu,
Emanoil Sava, Adriana Petrovici, Rubel
Petronela, Măgurean Elena, Crăciun Nicu,
Sandu Dan, Geanina Bistrițan, Emanoil
Sava, Doina Buraga, Daniel Irimia.
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3.

Realizarea de acţiuni pentru
obţinerea de fonduri europene;

4.

Realizarea de acţiuni pentru
creşterea prestigiului şi a
credibilităţii asociaţiei în
comunitate.

5 membri au fost implicaţi în implementarea
Atelierului GRUNDTVIG “Active citizenship
through civic and voter education” GRU-11GRAT-36-IS

Smaranda Săndulescu, Teodora Ruginosu,
Daniel Irimia, Irina Romanescu, Angela
Sava

12 membri au fost implicaţi în implementarea
proiectelor POSDRU
„Inaltă caliate în formarea profesională”
„Formarea profesorilor de matematică în
societatea cunoaşterii”și „Pregătirea practicăprimul pas spre un loc de muncă”

Sava Angela, Sava Alexandru,
Sava Emanoil, Hardulea Anca,
Cucuteanu Ioan, Andrei Adina, Petrovici
Adriana, Neagu Mihaela, Neagu Nicolaie,
Irimia Daniel, Frigioiu Camelia, Buraga
Doina.

-S-au depus cereri de finanţare la ANPCDEFP
-S-a primit finanţare pentru atelierul GRUNDTVIG
“Active citizenship through civic and voter
education” GRU-11-GRAT-36-IS
- S-a aprobat cererea de finanţare pentru proiectul
POSDRU – Pregătirea practică, primul pas spre un
loc de muncă ( ID 81807) (Solicitant-Grup Şcolar
Transporturi Căi Ferate Galaţi)
-acţiuni de promovare şi diseminare a activităţilor
realizate în cadrul proiectelor şi a altor activităţi ale
AFS.
-s-a organizat acțiunea de conștientizare a
populației prinvind importanța exercitării dreptului
la vot.
-a fost organizată Conferinţa internaţională
„Calitate în educaţia formală şi non-formală”-mai
2012.
-s-a făcut actualizarea site-ului AFS
-s-a amenajat sala de ședințe la sediul AFS

Ruginosu Teodora
Sava Angela
Săndulescu Smaranda
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Ruginosu Teodora
Sava Angela
Buraga Doina
Petrovici Adriana
Adrian Frențescu
Partenie Doina
Ichim Oana
Săndulescu Smaranda
Nica Alisa
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5.

Dezvoltarea şi adâncirea colaborării -Colaborare cu Grup Şcolar „Anghel Saligny”
cu ceilalţi factori sociali interesaţi
Galaţi şi Centrul regional de formare profesională
in educaţia adulţilor.
Constanţa în proiectul POS DRU ID 63761
- S-a organizat conferința internațională Calitate în
educație

6.

Realizarea unui climat de siguranţă
pentru cursanţi şi lectori formatori
în cadrul cursurilor de specializare.

7.

Dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale a asociaţiei.

-parteneriat cu Fundaţia FILOCALIA pentru
organizarea cursurilor cu adulţii în spaţii adecvate,
amenajate corespunzător
-monitorizarea satisfacţiei beneficiarilor.
-S-a amenajat o sală de ședințe la sediu.
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Ruginosu Teodora
Sava Angela
Buraga Doina
Petrovici Adriana
Băsu Mihaela
Partenie Doina
Ichim Oana
Săndulescu Smaranda
Sava Emanoil, Sava Alexandru, Tarbă
Alina
Rubel Petronela, Sandu Dan, Măgurean
Elena, Crăciun Nicu, Bistriţan Geanina,
Rubel Alexandru
Ruginosu Teodora
Sava Angela

Sava Alexandru
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Resurse umane
Andrei Adina, Prof.gr.I, formator
Băsu Mihaela, Prof.dr.
Bistriţan Geanina, Prof.gr.II,
Buraga Doina, Prof.gr.I, formator
Crăciun Nicu, Prof.gr.I,
Cucutaenu Ioan, psiholog
Gherghel Romanescu Irina, jurist
Frenţescu Adrian, Prof.gr.I, formator
Frigioiu Camelia, lector univ.
Hardulea Anca, psiholog
Ichim Oana, Prof.gr.I, formator
Irimia Daniel, economist
Măgurean Elena, Prof.dr.
Nica Alisa, prof. dr.
Neagu Mihaela, Prof.dr., formator
Neagu Nicolaie, Prof.dr., formator

Nica Alisa, prof. dr.
Partenie Doina, Prof.gr.I, formator
Petrovici Adriana, Prof.gr.I, formator
Rubel Alexandru, filolog
Rubel Petronela, Prof.gr.II
Ruginosu Teodora, Prep.univ, formator
Sandu Dan, preot
Sava Angela, Prof.dr., formator
Sava Emanoil, director de imagine
Sava Anca, inginer
Sava Alexandru, inginer
Săndulescu Smaranda, jurist
Săndulescu Ştefan, informatician
Săndulescu Alina, informatician
Tarbă Alina, jurnalist
Vass Petra

Mijloace de finanţare:
- cotizaţiile membrilor/contribuţia de 2%
- taxa de curs
- fonduri europene nerambursabile
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Resurse financiare
Denumire proiect/activitate
CASPAN GRU-12-P-LP-384-IS-UK, Parteneriat GRUNDTVIG
INTERKULT GRU-10-P-LP-101-IS-DE, Parteneriat GRUNDTVIG
“Active citizenship through civic and voter education” GRU-11-GRAT-36-IS,
GRUNDTVIG
„Inaltă caliate în formarea profesională” proiect POSDRU, ID 63761

Valoarea proiectului
12.000 EURO
12.000 EURO
atelier 14.160 EURO

„Formarea profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii” proiect POSDRU, ID 63671
„Pregătirea practică-primul pas spre un loc de muncă” proiect POSDRU, ID 81807

4.296.500 lei
42.345.000 lei
2.112.410 lei

Cursuri de specializare (112 absolvenţi, 83 taxe încasate (14 persoane cu taxă redusă) 29 gratuitţi
acordate

22.495 lei

Criterii care s-au avut în vedere la selecţia activităţilor (modul de stabilire a activităţilor prioritare):
AFS a organizat şi desfăşurat doar activităţi educative.
Pentru aprobarea unui program/activitate propus/ propusă de către unul sau mai mulţi membri ai AFS, s-a avut în vedere concordanţa dintre:
-obiectivele programului şi obiectivele asociaţiei;
-resursele solicitate şi resursele de care dispune asociaţia.
Au avut prioritate acele programe/activităţi care s-au remarcat prin originalitate şi inovaţie și au dat șansa unui număr cât mai mare dintre membrii
asociației să se implice, să fie activi..
Toate acţiunile organizate pentru şi în numele AFS au creat organizaţiei o imagine pozitivă în comunitate.
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Propunerile de îmbunătăţire
Participarea tuturor membrilor asociaţiei la cursuri de dezvoltare personală.
Diversificarea surselor de finanţate accesate.
Intensificarea colaborării cu CCD Iaşi.
Intensificarea colaborării cu şcoli din Iaşi şi Roman.
Diversificarea ofertei de activităţi;
Diversificarea metodelor de promovare a acţiunilor asociaţiei;
Diversificarea ofertei de cursuri/reautorizarea cursului Animator socio-educativ;
Realizarea de activităţi de monitorizare a calităţii programelor oferite;
Organizarea unor activităţi de perfecţionare internă în vederea cunoaşterii de către membrii AFS a standardelor de calitate şi a modului de
aplicare a evaluării şi asigurării calităţii;
10. Implicarea tuturor factorilor în realizarea unui nivel înalt al calităţii proiectelor şi programelor AFS.
11. Angajarea unui secretar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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