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Axa prioritară 3: 
Locuri de muncă pentru toți, apelul pentru proiecte: 

POCU/860/3/12/ Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe 
/ aptitudini aferente sectoarelor economice / 

domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților 
Cod proiect 143014

CURSURI GRATUITE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI 
DE CUNOȘTINȚE/COMPETENȚE/APTITUDINI AFERENTE 
SECTOARELOR ECONOMICE/DOMENIILOR IDENTIFICATE 
CONFORM SNC ȘI SNCDI ALE ANGAJAȚILOR.

A patra revoluție industrială a început. 
Sunteți pregătiți pentru digitalizare?
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De peste 22 ani, SC Interlog Com SRL ofera servicii hardware si 
suport tehnic IT&C de cea mai inalta calitate in zona Brad si in 
imprejurimi. Pentru companii, oferim servicii  pe baza unui 
contract de administrare si înretinere a tehnicii de calcul sau a 
unui contract de service la cerere care asigura rezolvarea tuturor 
problemelor aparute în functionarea tehnicii de calcul indiferent 
de volumul sau specificul acestoara.

Pentru persoane fizice oferim servicii de diagnosticare, depanare, 
instalare, configurare si optimizare sisteme, la cerere, in service-
ul nostru din localitatea Brad, Str, Republicii, Nr. 10.

Interlog Com SRL
Str. Republicii nr. 10, 
Brad, jud. HD
t: 0254 606040
f: 0254 60 60 04
office@interlog.ro

Echipa EUROTRAINING SOLUTION S.R.L., formată din cadre 
didactice universitare cu renume şi din specialişti cu experienţă în 
activitatea de producţie, vă este un partener solid şi de încredere 
care vă oferă servicii de consultanţa, programe de training 
moderne proiectate modular, cu transfer de competenţe conform 
procedurilor agreate de Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor, cât şi produse software implementabile 
personalizat (baze de date relaţionale, automate programabile).

Ne dedicăm creării unui nou concept de servicii de formare 
profesională a adulţilor, prin efortul constant de a oferi clienţilor 
noştri soluţii personalizate. Reputaţia noastră se bazează pe 
profesionalismul nostru şi calitatea în serviciile prestate.

Calea Plevnei 139, 
corp B, camera 17, 
sector 6, București

Tel: 0213 130164
Mob.1: 0757 089 444
Mob.2: 0770 511 213
office@e-trainings.ro

 COMPETENȚE DIGITALE DE BAZĂ 
Ocupația: Operator Calculator Electronic Și Rețele

Care sunt avantajele angajatorului dacă finalizezi acest curs?
• Câștigă un angajat pe care se poate baza în procesul de digitalizare al 

activităților. Având în vedere tendința de digitalizare rapidă pentru 
creșterea competitivității companiei și în relația cu instituțiile statului, 
avantajul este mare.

• oferă un curs angajatului fără a avea costuri, respectând astfel cerințele 
Codul Muncii (Titlul VI, Capitolul I, art. 194)

• câștigă un angajat cu competențe digitale importante care poate deveni o 
resursă umană importantă atunci când aplică pentru obținerea de finanțări 
nerambursabile

 80 ore (40 ore teorie+40 ore practică)

Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și are valoarea 
actelor de studii. Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale si de Ministerul Educaţiei, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de 
formare profesională a adulților a Municipiului București.

 Care sunt avantajele tale dacă finalizezi acest curs?
• cursul este de specializare. Vei învăța să lucrezi cu calculatorul pentru a îți 

rezolva sarcinile de serviciu și vei avea o ocupație nouă pe care o poți trece 
în CV (“Operator calculator electronic și rețele”).

• vei cunoaște componentele unui calculator
• vei folosi corect aplicațiile uzuale, respectiv să creezi si să editezi 

documente, să lucrezi cu numere în format tabelar, să faci prezentări 
pentru tine sau șefii tăi

• vei ști să folosești Internetul in scop profesional, adică:

1. să faci căutări optimizate
2. să comunici prin poșta electronică/chat/forumuri
3. să te protejezi de viruși, malware
4. să lucrezi cu cloud-ul public

• vei putea să îți ajuți colegii în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică 
folosirea calculatoarelor;

• vei putea conecta la calculatorul tău diverse dispozitive periferice, de 
tipărire sau scanare și vei ști să le folosești.

• vei ști cum să îți salvezi și să îți arhivezi datele de la locul de muncă.
• vei ști să îți regăsești datele electronice și să îți recuperezi informațiile.

Cursurile sunt gratuite fiind cofinanțate 
din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Uniunea Națională a Patronatului Român – Regiunea de Nord Est 
(UNPR-RNE) s-a constituit în urma deciziei consiliului director al 
UNPR, în anul 2019.  UNPR este o uniune de federații patronale, cu 
patrimoniu propriu și personalitate juridică. În afara filialelor 
județene, din UNPR mai fac parte și asociațiile profesionale din 
diverse domenii de activitate, reprezentând ramuri și subramuri 
ale economiei naționale.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN – REGIUNEA DE 
NORD EST –  se doreste a fi o punte de legătură în afaceri, între 
companiile private atat din regiunea de Nord Est, dar si din  
România,  in egală masură dorim să reprezinte o poartă deschisă 
spre mediile de afaceri din  Europa si lume, precum si un partener 
respectat al tuturor instituțiilor importante locale și naționale.

Cine suntem?

Calea Moldovei nr. 148C, 
Lilieci, comuna Hemeiuș, 
județul Bacău.
0745515052 
0744293147
office@unpr-rne.ro 
www.unpr-rne.ro



 COMPETENȚE DIGITALE AVANSATE 
Competențe digitale avansate pentru comunicare 
și promovarea afacerii în mediul online

Care sunt avantajele angajatorului dacă finalizezi acest curs?
• Organizatorul cursului este furnizorul de formare profesională 

EUROTRAINING SOLUTION.
• Folosindu-și angajații instruiți, angajatorul va asigura configurarea și 

actualizarea site-ului și magazinului online al firmei în timp real.
• Compania devine un jucător activ, cu reacție imediată în piața online și cu 

costuri minime de actualizare și mentenanță site și magazin online.
• Angajatorul oferă un curs angajatului fără costuri, respectând astfel 

cerințele Codul Muncii (Titlul VI, Capitolul I, art. 194)
• Creșterea vânzărilor și a vizibilității firmei folosind Google, Facebook, 

Youtube cu eficiență maximă.
• Compania devine competitivă în mediul online, mediu în care dacă nu îți 

manifești continuu prezența înseamnă că NU exiști ca și competitor pe piață.

 80 ore (40 ore teorie+40 ore practică)

Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și are valoarea 
actelor de studii. Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale si de Ministerul Educaţiei, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de 
formare profesională a adulților a Municipiului București.

 Care sunt avantajele tale dacă finalizezi acest curs?
• Vei putea să creezi și să administrezi un site web sau blog și un magazin 

online.
• Vei cunoaște tehnici de comunicare online.
• Vei afla cum poți optimiza gestiunea documentelor din firmă.
• Vei cunoaște cum să asiguri securitatea mediului online pentru companie.
• Cursul este de specializare. Competențele digitale îți vor fi recunoscute în 

baza certificatului obținut la finalul cursului, un atu pentru orice loc de 
muncă vizat în viitor.

Cursurile sunt gratuite fiind cofinanțate 
din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Detalii tehnice
Cursul este de specializare pentru “Competențe digitale de utilizare a 
tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”.

 COMPETENȚE DIGITALE AVANSATE 
Securitate informatică

Care sunt avantajele angajatorului dacă finalizezi acest curs?
• câștigă un angajat care poate identifica/evalua/diminua riscurile 

cibernetice și care va avea capacitatea de a îmbunătăți securitatea 
cibernetică organizației. 

• oferă un curs angajatului fără costuri, respectând astfel cerințele Codul 
Muncii (Titlul VI, Capitolul I, art. 194) 

• câștigă un angajat cu competențe digitale strategice care este o resursă 
umană importantă pentru creșterea competitivității organizației.

 80 ore (40 ore teorie+40 ore practică)

Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și are valoarea 
actelor de studii. Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale si de Ministerul Educaţiei, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de 
formare profesională a adulților a Municipiului București.

 Care sunt avantajele tale dacă finalizezi acest curs?
• vei cunoaște conceptele de securitate informatică.
• vei avea capacitatea de a identifica/evalua/diminua riscurile cibernetice
• vei ști care sunt procedurile de securitate și cum trebuie să le proiectezi 
• cursul este de specializare - vei avea posibilitatea de a profesa în domeniul 

securității cibernetice, în baza certificatului obținut la finalul cursului
• vei avea o ocupație nouă pe care o poți trece în CV “Specialist în proceduri 

și instrumente de securitate a sistemelor informatice”, COR 251402).
• vei putea să îți ajuți colegii în rezolvarea sarcinilor de serviciu asigurându-

le un mediu digital securizat

Cursurile sunt gratuite fiind cofinanțate 
din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Detalii tehnice
• Cursul este de specializare pentru ocupația "Specialist în proceduri și 

instrumente de securitate a sistemelor informatice", COR 251402.
• Organizatorul cursului este furnizorul de formare profesională 

EUROTRAINING SOLUTION. 



 COMPETENȚE DIGITALE AVANSATE 
Pentru gestiunea datelor

Care sunt avantajele angajatorului dacă finalizezi acest curs?
• când compania atinge un anumit număr mare de clienți și are multe comenzi 

este greu să fie gestionată operațional fără să se folosească suport 
informatic. Microsoft Excel reprezintă o soluție eficientă pentru majoritatea 
companiilor, indiferent de domeniu.

• instruindu-și angajații, managerul va eficientiza activitatea acolo unde 
volumul de date se mărește și devine critic.

• folosind aplicații de gestiune date eficiente, compania se aliniază cerințelor 
de comunicare și integrare în lumea digitală.

• angajatorul oferă un curs angajatului fără costuri, respectând astfel 
cerințele Codul Muncii (Titlul VI, Capitolul I, art. 194)

• compania devine competitivă în mediul online.

 80 ore (40 ore teorie+40 ore practică)

Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și are valoarea 
actelor de studii. Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale si de Ministerul Educaţiei, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de 
formare profesională a adulților a Municipiului București.

 Care sunt avantajele tale dacă finalizezi acest curs?
• vei cunoaște conceptele de securitate 
• cu ajutorul Microsoft Excel poți face orice, de la calcule complexe la 

management de proiect, grafice, diagrame, structuri de date sau prognoze 
pentru viitorul afacerii.

• cu ajutorul Microsoft Project poți face management de proiect 
profesionist.

• vei cunoaște ce înseamnă Big Data și ce rol are acest tip de date în 
arhitectura digitală a viitorului.

• cursul este de specializare. Competențele digitale îți vor fi recunoscute în 
baza certificatului obținut la finalul cursului, un atu pentru orice loc de 
muncă vizat în viitor.

Cursurile sunt gratuite fiind cofinanțate 
din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Detalii tehnice
• Cursul este de specializare pentru ocupația “Operator introducere, validare 

și prelucrare date”, COR 413201 .
• Organizatorul cursului este furnizorul de formare profesională 

EUROTRAINING SOLUTION.

CURSURI

CONTACT
Pentru IMM-uri SNC/SNCDI din:

Regiunea Nord Est
UNPR-RE

Regiunea de Vest
Interlog

Regiunea Sud Muntenia
EuroTraining Solutions

office@unpr-rne.ro 
0745 515 052 
www.unpr-rne.ro

office@interlog.ro 
0254 606 040 
www.interlog.ro

office@e-trainings.ro 
0757 089 444 
www.e-trainings.ro

1 - Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument 

de învățare și cunoaștere- cursuri IT pentru incepători

2 - Operator introducere validare date-cursuri IT pentru persoane care 
utilizează tehnică de calcul frecvent în activitatea profesională

3 - Programator de sisteme informatice- cursuri pentru specialiști IT

Hai cu echipa ta la curs! 
Dosarul de inscriere pentru fiecare cursant 
va fi compus din:

a) o adeverinta eliberata de angajator in care apar urmatoarele informatii 
minimale: contractul de munca cu norma intreaga sau partiala pe care este 
incadrat, regiunea de dezvoltare in care se afla locul de munca, si declaratia ca 
locul de munca este in unul din sectoarele economice cu potential competitiv 
identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta 
conform SNCDI.

b) Documente care sa ateste legatura dintre activitatile realizate in 
intreprindere si domeniul/domeniile de specializare inteligenta identificate de 
SNCDI si/sau modul in care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala 
sau secundara la cel putin unul din aceste sectoare economice sau unul din 
domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior.
(certificat constatator sau declaratie)

c) Consimtamântul de prelucrare a datelor cu caracter personal in aplicatiile
electronice SMIS / MySMIS, in toate fazele de evaluare / contractare / 
implementare / sustenabilitate proiect, cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare.

d) Alte documente.
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