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CORNELIU PRICOPE – MANAGER PROIECT



PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

• 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 

• Contract POCU/860/3/12/143014

• Perioada: 22.03.2022 - 21.09.2023 (18 luni)

• Valoare proiect: 4.504.483,92 lei



BENEFICIAR: UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI 
ROMÂN-REGIUNEA NORD EST

PARTENERI PROIECT

• Partener 1: Interlog Com SRL

• Partener 2: Euro Training Solution SRL



OBIECTIV GENERAL 

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.



OBIECTIVE SPECIFICE

1. Ridicarea gradului de informare a reprezentanților IMM-urilor din sectoarele economice cu
potențial competitiv aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI
și din domeniile de specializare sau care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste
sectoare/domenii de activitate, cu privire la necesitatea elaborarii și introducerii de programe de
învățare la locul de muncă prin campanii de conștientizare și derularea a 10 sesiuni de informare, în
județele identificate în proiect, respectiv județele regiunilor Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia timp de
12 luni, campanii la care vor participa minim 300 persoane din minim 150 IMM-uri.



OBIECTIVE SPECIFICE

2. Ridicarea gradului de informare a angajaților cu privire la necesitatea învățării continue și a
digitalizării prin competențe obținute după absolvirea programelor de formare profesională din
acest proiect precum și cu privire la metodologia de selecție a Grupului Țintă și a altor acțiuni ce vor
fi sprijinite în cadrul proiectului, prin acțiuni specifice în județele identificate în proiect, respectiv
județele regiunilor Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia timp de 16 luni. OS2 urmărește înscrierea în GT a
minim 340 persoane, angajați, care vor participa la activitățile proiectului din care un număr de minim
34 persoane, reprezentănd 10 % din total Grup țintă vor fi angajați vârstnici (55 – 64 ani) și minim
136 persoane reprezentând 40% vor fi femei, timp de 16 luni.



OBIECTIVE SPECIFICE

3. Ridicarea nivelului de formare profesională a minim 340 persoane din Grupul țintă, din IMM-uri din
sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și în unul din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste
sectoare/domenii de activitate în domeniul competențelor digitale în județele identificate în proiect,
respectiv județele regiunilor Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia, din care minim 317 persoane vor fi
certificate, prin cursuri de specializare și perfecționare, timp de 17 luni. OS4 urmărește formarea
persoanelor din Grupul țintă în domeniul alfabetizării digitale (84 persoane/80 persoane certificate),
formarea persoanelor în competențe digitale avansate (196 persoane/179 certificate) și formarea
specialiștilor din domeniul IT (60 persoane/58 certificate).



OBIECTIVE SPECIFICE

4. SPRIJIN ACORDAT IMM-urilor: Selectarea și capacitarea a 39 de IMM-uri din regiunile
Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia, din sectoarele economice cu potențial competitive identificate
conform SNC din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează
să-și adapteze activitatea la aceste sectoare/domenii de activitate în vederea elaborării și
introducerii de programe de învățare la locul de muncă, timp de 18 luni, dintre care 10 IMM-
uri vor iniția programe de învățare la locul de muncă in termen de maxim 6 luni de la
finalizarea proiectului.



OBIECTIVE SPECIFICE

5. Promovarea în rândul comunităților din regiunile Nord-Est, Vest și
Sud-Muntenia, în rândul angajatorilor, al publicului larg, al 

autorităților a necesității Sprijinirii tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere

al utilizării resurselor, timp de 18 luni.



OBIECTIVE SPECIFICE

6. Promovarea inovării sociale prin 
realizarea de parteneriate și prin alte 

acțiuni specifice timp de 18 luni.



GRUP ȚINTĂ 340 PERSOANE - ANGAJAȚI CARE TREBUIE SĂ
ÎNDEPLINEASCĂ CUMULATIV URMĂTOARELE TREI CONDIȚII:

- să aibă contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parțial de lucru)

- locul de muncă ocupat să fie într-unul din județele din regiunile de dezvoltare Vest, Nord Est și Sud Muntenia.

- întreprinderea angajatoare să își desfășoare activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care 
intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice
sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior



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



CURSURILE AU ÎN VEDERE TREI NIVELE DE PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ

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

Operator introducere validare date

Competențe digitale avansate pentru gestionarea
datelor

Competențe avansate pentru comunicare și
promovarea afacerii în mediul online



CURSURILE AU ÎN VEDERE TREI NIVELE DE PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ

3. Cursuri pentru specialist IT:

programator de 
sisteme informatice

securitate informatică



DATE CONTACT INSCRIERI CURSURI FORMARE
PROFESIONALA:

- office@unpr-rne.rowww.unpr-rne.ro

- www.unpr-rne.ro

- www.interlog.ro

- www.e-trainings.ro



VA MULTUMESC!

Corneliu PRICOPE

• Manager proiect

• 0745515052

• presedinte@unpr.ro


