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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 

Listă cursuri formare profesională-Proiect -143014-DigitalizeIT-Competențe digitale 
pentru angajați 

Nr crt Denumire Durata(ore) 
Conditii minime 

de participare 

Certificare de absolvire cu 

recunoaștere națională 

1. 
Competențe digitale de bază 

(Eurotraining Solution SRL) 

80 ore Studii medii ocupația Operator calculator 

electronic și rețele 

(specializare) 

2. Competențe digitale avansate 

pentru comunicare și promovarea 

afacerii în mediul online - 

marketing digital (Eurotraining 

Solution SRL) 

80 ore Învățământ 

obligatoriu  

“Competențe digitale de utilizare a 

tehnologiei informației ca 

instrument de învatare și 

cunoaștere” 

(specializare) 

3. 

Specialist securitate informatică 

(Eurotraining Solution SRL) 

80 ore Studii superioare 

în domeniul IT sau 

domenii conexe 

Ocupația “Specialist în proceduri și 

instrumente de securitate a 

sistemelor informatice”    

(specializare) 

4. Competențe digitale avansate 

pentru gestiunea datelor. 

(Eurotraining Solution SRL) 

80 ore Studii medii Ocupația “Operator introducere, 

validare și prelucrare date”  

(specializare) 

5. Competențe digitale de utilizare a 

tehnologiei informației ca 

instrument de învatare și  

cunoaștere. 

(Interlog Com SRL) 

80 ore Învățământ 

obligatoriu 

Certificatul de absolvire – Ocupatia 

„Competențe digitale de utilizare a 

tehnologiei informației ca 

instrument de învatare și  

cunoaștere” 

(Specializare) 

6. Operator introducere, validare si 

prelucrare date 

(Interlog Com SRL) 

80 ore Studii medii Certificatul de absolvire – Ocupatia 

„Operator introducere validare si 

prelucrare date” 

(Perfectionare) 

7. Operator introducere, validare si 

prelucrare date  

(Interlog Com SRL) 

80 ore Studii medii Certificatul de absolvire 

Ocupatia „Operator introducere, 

validare si prelucrare date” 

(Specializare) 

 Programator de sistem informatic – 

tematica tehnici deplasare 

activitate IMM in Cloud. 

(Interlog Com SRL) 

100 ore Absolvent liceu Certificatul de absolvire 

„Programator de sistem 

informatic” 

8. Programator de sistem informatic – 

tematica programare 3D 

(Interlog Com SRL) 

100 ore 
Absolvent liceu 

Certificatul de absolvire 

„Programator de sistem 

informatic” 

Mai multe detalii: www.unpr-rne.ro 

http://www.unpr-rne.ro/

