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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 

Lista cursurilor  GRATUITE din cadrul proiectlui DigitalizeIT-Competențe 

digitale pentru angajați 
 

I. Competențe digitale de bază 
 

Cui ne adresăm? 

Angajaților care vor să dobândească sau să își dezvolte competențe digitale de bază necesare la locul de 

muncă și în viața socială. Sa știi sa lucrezi pe calculator la serviciu si sa folosești eficient instrumentele 

digitale pe care le ai la dispoziție reprezintă, in foarte multe cazuri, o cerință obligatorie. 

Ce vei învăța: 

• Noțiuni de bază ale tehnologiei informației.  

• Să folosești calculatorul și sistemul de operare Windows. 

• Să folosești Internetul în scopuri profesionale și în siguranță 

• Să folosești E-mail-ul si toate instrumentele sale.  

• Să editezi texte și documente în Microsoft Word. 

• Să lucrezi în Microsoft Excel (calcul tabelar). 

• Să realizezi prezentări interactive în Microsoft Power Point. 

• Să îți conectezi calculatorul într- rețea 

• Să îți asiguri securitatea datelor. 

Cursul este organizat după o structura unica, simpla si ușor de înțeles, care sa vă ajute sa stăpâniți cu 

încredere noțiunile de baza din domeniu. Aplicațiile practice si exemplele din cadrul cursului vor conduce 

rapid spre obținerea unor rezultate concrete, iar tot ceea ce pana acum părea complicat, va deveni simplu 

si intuitiv. 

Durata (ore): 80 ore (40 ore teorie+40 ore practică) 

Tip certificat: 

 

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 

Educației, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților 

Municipiul București. 

 

 

Suport curs: în format tipărit / electronic 

 

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 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 

Care sunt avantajele tale dacă finalizezi acest curs? 

• nu mai depinzi de alții pentru a realiza acțiuni pe calculator 

• îți consolidezi poziția in cadrul companiei unde deja lucrezi 

• îți ușurezi activitățile zilnice  

• devii mai eficient si mai organizat 

• vei comunica eficient în scop profesional dar și social (poșta electronică/chat/forumuri) 

• 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 ști să folosești Internetul in scop profesional, adică:  

• vei ști să te protejezi de viruși, malware 

• vei ști să folosești cloud-ul public 

 

II.Competențe digitale avansate pentru comunicare și promovarea 

afacerii în mediul online 
Dacă vrea să existe în secolul XXI, orice afacere trebuie să fie vizibilă pe Internet. Puteți plăti pentru 

proiectarea unui site dar firma va depinde continuu de prestatori și nu va reacționa suficient de repede la 

modificările din piață.  Cum să procedați? Formați-vă un angajat care să știe să modifice site-ul, să 

actualizeze magazinul electronic  și să facă promovarea pe Google și prin rețelele sociale.  

Cursul GRATUIT oferit de DigitalizeIT oferă cunoștințele necesare promovării afacerii pe Internet 

Cui ne adresăm? 

Angajaților care vor să își dezvolte competențele digitale, să comunice eficient online, să își poată crea și 

administra un site web și un magazin online pentru afaceri, să folosească rețelele sociale în scopuri de 

marketing pentru firmă.  

Tematică: 

• Tehnici de comunicare online în scopuri de afaceri: e-mail, forum, chat, videoconferințe.  

• Servicii de cloud computing public și privat. Operațiuni cloud utile afacerii.   

• Managementul documentelor electronice (principii, generalități). 

• Utilizarea aplicațiilor online si a rețelelor de social media in scopuri de marketing si de 

promovare a afacerilor (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, E-mail marketing).  

• Crearea, configurarea și administrarea unui site web (HTML/CSS/JS și PHP - noțiuni generale, 

cPanel, Wordpress). 

• Comerțul electronic. Crearea și actualizarea unui magazin online.  

• Noțiuni despre securitatea informațiilor în mediul online.  

• Exemple, lucrări practice și studii de caz. 

Durata (ore): 
80 ore (40 ore teorie+40 ore practică) 

Cursul se încheie printr-o evaluare finală (test+lucrare practică) 

Tip certificat: 

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 

Educației, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților 

Municipiul București. 

Criterii de înscriere pentru cursant: 

• studii medii. 

• angajat(ă) sau PFA (cu CIM) sau Întreprindere Individuală (cu CIM) 

• întreprinderea angajatoare să aibă maximum 249 salariați 

• Angajatorul trebuie să fie înregistrat în unul din județele: Bacău, Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, 

Vaslui, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași, Timiș, Arad, Caraș 

Severin și Hunedoara.  



 

 

Loc 

desfășurare: 

Cursul se va desfășura online pentru o grupă de minimum 14 participanți care au condiții 

de desfășurare online. 

Orele de teorie se vor desfășura pe platforma de videoconferință Zoom. Orele de 

practică se vor desfășura pe platforma de e-learning https://etsacademy.ro și pe 

platforma Zoom. Pe durata orelor de practică, cursanții vor fi îndrumați de formatori 

prin Zoom și e-mail. 

Materiale de 

instruire: 

materiale didactice se vor descărca de pe platforma de e-learning https://etsacademy.ro  

Care sunt avantajele angajatorului dacă finalizezi acest curs? 

• 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.  

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. 

 

III .Securitatea informatică 

 

Securitatea informatică reprezintă protecția sistemului informatic împotriva 

amenințărilor cibernetice, atât din interiorul rețelei cât și din afara acesteia. Cursul 

GRATUIT desfășurat prin proiectul  DigitalizeIT oferă angajaților cunoștințele necesare 

asigurării securității informatice pentru companie! 

Cui ne adresăm? 

Angajaților care vor să își dezvolte competențele digitale, să aibă o viziune de ansamblu 

despre securitatea informatică (Cybersecurity) și să obțină cunoștințe referitoare la 

proiectarea și implementarea unui sistem de management al securității informaționale.  

Tematică: 

• Identificarea cerințelor de securitate informatică 

• Proiectarea procedurilor de securitate 

• Programul de implementare a securității informației 

• Revizuirea amenințărilor și vulnerabilităților 

• Instruirea personalului 



 

 

• Exemple, lucrări practice și studii de caz 

Durata 

(ore): 

80 ore (40 ore teorie+40 ore practică) 

Cursul se încheie printr-o evaluare finală (test+lucrare practică) 

Tip 

certificat: 

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 Educației, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare 

profesională a adulților Municipiul București. 

Criterii de înscriere pentru cursant: 

• studii superioare în domeniul IT sau domenii conexe. 

• angajat(ă) sau PFA (cu CIM) sau Întreprindere Individuală (cu CIM) 

• întreprinderea angajatoare să aibă maximum 249 salariați 

• Angajatorul trebuie să fie înregistrat în unul din județele: Bacău, Iași, Suceava, 

Neamț, Botoșani, Vaslui, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, 

Ialomița, Călărași, Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara. 

Loc 

desfășurare: 

Cursul se va desfășura online pentru o grupă de minimum 14 participanți 

care doresc și au condiții de desfășurare online. 

Orele de teorie se vor desfășura pe platforma de videoconferință Zoom. 

Orele de practică se vor desfășura pe platforma de e-learning 

https://etsacademy.ro și pe platforma Zoom. Pe durata orelor de practică, 

cursanții vor fi îndrumați de formatori prin Zoom, e-mail sau prin sesiuni 

JITSI. 

Materiale 

de instruire: 

materiale didactice se vor descărca de pe platforma de e-learning 

https://etsacademy.ro  

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. 

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. 

  

 



 

 

IV. Competențe digitale avansate pentru gestiunea datelor 

Cunoașterea utilizării Excel este folositoare indiferent de domeniul în care lucrezi. 

Oameni de știință, arhitecți, profesori, designeri grafici, ingineri, IT-iști, oameni de 

marketing  cu toții pot beneficia de avantajele acestui program menit să ușureze munca 

și să facă unele activități mult mai plăcute. Indiferent de ceea ce faci la birou, de natura 

jobului tău, este posibil să existe cel puțin o modalitate prin care Excel să te ajute să îți 

faci treaba mai bine. 

 Cursul GRATUIT desfășurat prin proiectul  DigitalizeIT oferă angajaților posibilitatea de a 

se perfecționa in gestiunea volumelor mari de date! 

Cui ne adresăm? 

Angajaților care vor să își dezvolte competențele digitale, să gestioneze datele folosite 

în companie în mod profesionist.  

Tematică: 

• Managementul resurselor folosind operațiuni avansate cu aplicații de calcul tabelar 

(Microsoft Excel –) 

• Managementul resurselor folosind aplicația Microsoft Project. 

• Tipuri și formate de date clasice și Big Data. Gestiunea volumelor mari de date. 

• Servicii de cloud computing public și privat. Operațiuni cloud utile afacerii. 

Durata 

(ore): 

80 ore (40 ore teorie+40 ore practică) 

Cursul se încheie printr-o evaluare finală (test+lucrare practică) 

Tip 

certificat: 

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 Educației, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare 

profesională a adulților Municipiul București. 

Criterii de înscriere pentru cursant: 

• studii medii. 

• angajat(ă) sau PFA (cu CIM) sau Întreprindere Individuală (cu CIM) 

• întreprinderea angajatoare să aibă maximum 249 salariați 

• Angajatorul trebuie să fie înregistrat în unul din județele: Bacău, Iași, Suceava, 

Neamț, Botoșani, Vaslui, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, 

Ialomița, Călărași, Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara. 

Loc 

desfășurare: 

Cursul se va desfășura online pentru o grupă de minimum 14 participanți care au 

condiții de desfășurare online. 

Orele de teorie se vor desfășura pe platforma de videoconferință Zoom. Orele de 

practică se vor desfășura pe platforma de e-learning https://etsacademy.ro și pe 

platforma Zoom. Pe durata orelor de practică, cursanții vor fi îndrumați de 

formatori prin Zoom și e-mail. 

Materiale 

de instruire: 

materiale didactice se vor descărca de pe platforma de e-learning 

https://etsacademy.ro  

Modalitatea de înscriere: 

• Contactați-ne pe adresa de e-mail digitalizare.ets@gmail.com sau la numerele de 

telefon:  0774 926 810 sau 0757 089 444 sau 0770 511 213.  



 

 

• Veți fi căutați de experții Eurotraining Solution pentru a analiza eligibilitatea 

înscrierii. Dacă sunteți eligibil(ă), veți primi documentele de înscriere și veți 

stabili împreună cu expertul detaliile participării dvs. la curs.  
Se va verifica pentru întreprinderea angajatoare apartenența CAEN-ului principal sau al CAEN-urilor 

secundare autorizate la lista de CAEN-uri pentru care se finanțează cursul. 

Detalii tehnice 

Cursul este de specializare “ operator introducere, validare și prelucrare date”, COR 

413201  

Organizatorul cursului este furnizorul de formare profesională EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. 

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.  

Care sunt avantajele tale dacă finalizezi acest curs? 

• 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. 

 

V. Programator de sistem informatic – tematica tehnici de deplasare 

activitate in Cloud 

Cursul se adreseaza specialistilor IT din IMM-urile carora li se adreseaza proiectul 

 Cursul GRATUIT desfășurat prin proiectul  DigitalizeIT oferă angajaților posibilitatea de a 

se specializa in aplicatii avansate de IT! 

Cui ne adresăm? 

Angajaților specialisti IT.  

Tematică: 

• Managementul resurselor folosind operațiuni avansate cu aplicații de calcul tabelar 

(Microsoft Excel –) 

• Managementul resurselor folosind aplicația Microsoft Project. 



 

 

• Tipuri și formate de date clasice și Big Data. Gestiunea volumelor mari de date. 

• Servicii de cloud computing public și privat. Operațiuni cloud utile afacerii. 

Durata 

(ore): 

100 ore (30 ore teorie+70 ore practică) 

Cursul se încheie printr-o evaluare finală (test+lucrare practică) 

Tip 

certificat: 

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 Educației, prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare 

profesională a adulților Municipiul București. 

Criterii de înscriere pentru cursant: 

• Solicitanţii acestor cursuri trebuie sa fie cel puțin absolvenţi ai învaţământului 

liceal. 

• angajat(ă) sau PFA (cu CIM) sau Întreprindere Individuală (cu CIM) 

• întreprinderea angajatoare să aibă maximum 249 salariați 

• Angajatorul trebuie să fie înregistrat în unul din județele: Bacău, Iași, Suceava, 

Neamț, Botoșani, Vaslui, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, 

Ialomița, Călărași, Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara. 

Modul de 

desfasurare: 

a)Format fizic - pentru pregătirea teoretică + aplicații practice: una din salile de 

curs ale INTERLOG  COM SRL  

b)Format online la solicitarea cursanților sau dacă situația epidemiologică o cere 

-  pregătire teoretică + aplicații practice. In acest caz, orele de teorie se vor 

desfășura pe platforma de videoconferință Zoom. Pe durata orelor de practică, 

cursanții vor fi îndrumați de formatori prin Zoom și e-mail. 

Materiale 

de instruire: 

materiale didactice se vor descărca de pe platforma de e-learning a 

INTERLOG sau se vor transmite direct cursantilor  

Modalitatea de înscriere: 

• Contactați-ne pe adresa de e-mail digitalizare-it@interlog.ro sau 

office@interlog.ro  sau la numerele de telefon:  0254606040 sau 0724119410.  

 

Detalii tehnice 

Cursul este autorizat la Autoritatea Nationala pentru Calificari sub denumirea de “ 

Programator de Sistem Informatic” - specializare COR 251204  

Organizatorul cursului este furnizorul de formare profesională INTERLOG COM S.R.L. 

Care sunt avantajele angajatorului dacă finalizezi acest curs? 

• Migrarea datelor unui IMM in Cloud si gestionarea corecta a acestuia, sunt masuri 

de protejare a datelor si masuri de gestionare a acestora indiferent de locul in care 

sunt accesate.  

• Instruindu-și angajații, managerul va eficientiza activitatea acolo unde volumul de 

date se mărește și devine critic. 

• Folosind aplicații de Cloud, 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) 

mailto:digitalizare-it@interlog.ro
mailto:office@interlog.ro


 

 

• Compania devine competitivă în mediul online.  

Care sunt avantajele tale dacă finalizezi acest curs? 

• Competentele suplimentare duc la rezolvarea problemelor de munca mai usor si 

mai rapid.  

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

• Modalitatea de înscriere: 

Date de contact: 

 

Pentru IMM-uri SNC/SNCDI din: 

regiunea Nord Est: UNPR-RNE: office@unpr-rne.ro,  0745 515.052, www.unpr-rne.ro, 

  

pentru regiunea de Vest: INTERLOG ,office@interlog.ro, 0254 606 040, www.interlog.ro 

 

pentru regiunea Sud Muntenia: EUROTRAINING SOLUTION,  office@e-trainings.ro,  

0757 089 444,  www.e-trainings.ro. 
 

Oferta completa de formare profesionala o gasiti: https://unpr-rne.ro/wp-

content/uploads/2022/06/Brosura.pdf 

 
 
 
 

http://www.unpr-rne.ro/?fbclid=IwAR02FYDrWyyVeinpYFJKDa_vHN-5MdePf9UQCuvNS3LDh231un4JGB_7I40
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.interlog.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR15utAYFInKSqSdVWR9CPKYRlxFyNCEAhi2IRi8DsKDmd5GGCQNeKQ_Ctc&h=AT2xZUBN-krT7wOy4IPQ6070ql942fBL7kcfj1gBmyeS-sDQUIQZE68EkS-lVIQneca3b-KeXr8ge8v3p9vUiadCWlLztOSowmLv8Wj3U-2iRTsy_gG7SMRI0HVzcVtNEA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT094Xc9_Mqv-HuVeRTUZgbh0R1ReT8KKWj0BTBIFjESfykQ7wm7X7X9IHY88JjNlkZGErddkwVVQFRac9k-I_5am3v-kHnKoENrFQobe5uFzffL3qfzkZabuEZibxthfCsNsg7YU0egQxBR_ekGBFnxDCrT-x0BqkVlSumC1I-3m4anbzmXTdlAXMlyBV9kO4vGzA2lI4f1vVRxnUqIxge4m1ljMxA
mailto:office@e-trainings.ro
http://www.e-trainings.ro./
https://unpr-rne.ro/wp-content/uploads/2022/06/Brosura.pdf?fbclid=IwAR3_R-P9Y-2Ienne-bI08Qqr0J2eEkDIkbrF7H3veUPpOeZT1X_wW9HSSTQ
https://unpr-rne.ro/wp-content/uploads/2022/06/Brosura.pdf?fbclid=IwAR3_R-P9Y-2Ienne-bI08Qqr0J2eEkDIkbrF7H3veUPpOeZT1X_wW9HSSTQ

