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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 si SNCDI ale angajaților  
Titlul proiectului: DigitalizeIT - Competențe digitale pentru angajați 
Contract POCU/860/3/12/143014 

 

Invitație participare program  gratuit de formare profesională-competențe digitale 

pentru angajați 
A patra revoluție industrială a început. Sunteți pregătiți pentru digitalizare? 

 
Uniunea Națională a Patronatului Român-Regiunea Nord Est împreuna cu partenerii Interlog Com SRL și 

Euro Training Solution SRL, are plăcerea de a vă invita la  activitățile GRATUITE de cursuri și formare 

profesională în cadrul proiectului DigitalizeIT-Competențe digitale pentru angajați, cod proiect 143014, 

proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului egal la învățare pe tot parcursul vieții prin 

creșterea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor 

identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, în domeniul competențelor digitale, a 340 de angajați în 

IMM-uri din sectoarele economice cu potențial competitive și in domeniile de specializare inteligentă și 

prin sprijinul a 39 de IMM-uri pentru a implementa programe de formare la locul de muncă în domeniul 

competențelor digitale din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia. 

 

Cursurile au în vedere trei nivele de pregătire profesională: 
1. Cursuri IT pentru începători: 

- Competențe digitale de bază 

- Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere 

 
2. Cursuri IT pentru persoane  care utilizează tehnică de calcul frecvent în activitatea 

profesională: 

- Operator introducere validare date 

- Competențe digitale avansate pentru gestionarea datelor 

- Competențe avansate pentru comunicare și promovarea afacerii în mediul on line 

 

3. Cursuri pentru specialist IT: 
- programator de sisteme informatice 

- securitate informatică 

Proiectul se adresează  angajaților din IMM-uri SNC si SNCDI din: 

regiunea Nord Est: județele Bacău, Iași, Neamț, Vaslui, Suceava, Botoșani). Date de contact: 

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

regiunea Sud Muntenia: județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași. 

Date de contact: EuroTraining Solution, office@e-trainings.ro, 0757 089 444. www.e-trainings.ro. 
regiunea de Vest: județele Timiș, Arad, Caraș Severin, Hunedoara. 

Date de contact: Interlog , office@interlog.ro, 0254 606 040, www.interlog.ro 
 

Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel național și are valoarea actelor de studii. Cursurile sunt 

autorizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cf legislației în vigoare. 

 

http://www.unpr-rne.ro/
http://www.e-trainings.ro./
mailto:office@interlog.ro
http://www.interlog.ro/?fbclid=IwAR3yPcPF_-Ro0yPtxDk8ZgG0B_wii8iboVDwz6GczNvG1_428pHIlQgPV5A


 

 

Înscrierea la proiect  se poate face și prin accesarea formularului: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5e89JtU3zdy0OTDc9YxhKLdlEfUrQr--HGufDPvRoMUw-

bQ/viewform?usp=pp_url. 

 

Cu stimă, 

Manager de proiect 

Corneliu Pricope, 

pentru informații suplimentare: tel.  0745/ 515. 052 

office@unpr-rne.ro 

www.unpr-rne.ro 

https://www.facebook.com/Uniunea-Națională-a-Patronatului-Român-Regiunea-Nord-Est-

113145741367229/ 
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