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PESTE 400 DE ORGANIZATU CULTURALE
BENEFICIARE ALE PROGRAMELOR CPPC ÎN
2006
Centrul de Pregătire Profesională în C ultură prezintă bilanţul pe
2006, an în care instituţia a continuat procesul de reorganizare şi
relansare pe piaţa furnizorilor de servicii de formare profesional ă.
început în 2005.
Au fost dezvoltate 11 noi programe de formare profesional ă
autorizate, respectiv: manager de proiect, asistent relaţii publice şi
comunicare, inspector resurse umane, web designer, operator texte şi
imagini , utilizarea computerului (competenţe comune) , DTP
designer, muzeograf, organizator spectacole, referent aşezământ
cultural , bibliotecar (perfecţionare).
- Au fost organizate 70 de sesiuni de instruire, dintre care 50
pentru programele de formare profesional ă autorizate, iar 20 pentru
alte programe de scurtă durată.
Au fost instruite peste 1400 de persoane , 943 dintre acestea
participând în programe de formare profesională autorizate. 40%
dintre cursanţi au urmat cursuri în domeniul biblioteconomiei, 29% în
domeniul patrimoniului cultural, 14% în domeniul managementului
de proiect, comunicării şi resurselor umane, 10% în domeniul IT, în
timp ce participarea la cursurile din domeniul artelor spectacolului a
însumat 7 procente.
400 de organizaţii din sectorul cultural au fost beneficiare ale
programelor de formare profesional ă. 46% dintre instituţiile
beneficiare au fost biblioteci , 27% muzee ş i case memoriale, 13%
aşezămintele culturale, alte 14 procente fiind reprezentate de
instituţiile de spectacol, cele din dom eniul cultelor şi alte in stituţ ii
publice sau societăţi comerciale.
Au fost evaluate competenţele profesionale a peste 1200 de
persoane - traducători, artişti liber profesionişti şi impresari artistici.
Centrul a elaborat 3 noi standarde oc upaţionale - muzeograf,
conservator opere de at1ă şi monume nte istorice, restaurator bunuri
culturale, ridicând la 5 numărul total al acestora (împreună cu
standardul de conservator bunuri culturale şi cel de impresar artistic).
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Centrul a devenit membru a 2 comitete sectoria le: Educaţie şi
formare profesională, cercetare-proiectare, cultură, spori şi Artizanat
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şi meşteşuguri tradiţionale.
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A fost deschis la Baia Mare primul punct de lucru al Centrului
în afara Bucureştiului .
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Raportul anual se
Dosar de presă .

găseşte

pe pagina www.cppc .ro, în

secţiunea

Centrul de Pre găti re Profesio nal ă în Cultură este o instituţie
1 educaţională de interes n aţio n a l , autofi n anţată, aflată în subordinea
; Ministeru lui Culturii ş i Cultelor. Centrul urmăreşte să dezvolte
potenţialul resurselor umane din sectorul cultural , prin promovarea
abordări l or inovatoare şi a instrumentelor de management actuale.
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Pentru informaţii:
Adina Dragu, expert consultant
Serviciul Tehnologie, Informaţii, Comunicare
Tel. 021-230.08.37, 0788.905.033
E-mail: adina.dragu cppc.ro
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