
§  110 angajați vor beneficia de 

program de formare a competentelor 

digitale de baza (34,37%), 

§  170 angajați vor beneficia de 

program de formare a competentelor 

digitale avansate (53,12%), 

§  40 angajați vor beneficia de 

program de formare a competentelor 

digitale dedicate specialiștilor din 

domeniul IT (12,50%); 

§  40 angajați vor beneficia si participa 

suplimentar la activități de evaluare si 

certificare a competentelor 

profesionale in domeniul alfabetizării 

digitale si tehnologiei informației si 

comunicațiilor, obținute pe cai non-

formale si/sau informale (12,50%). 
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320 persoane angajate recrutate in grupul ținta si 

monitorizate la nivelul regiunilor Sud-Est si Nord-

Est, conform specificațiilor GC-CS.3.12, beneficiare 

ale componentelor relevante, din care: min. 128 

persoane sunt femei (min. 40% din total GT), min. 32 

sunt persoane cu vârsta intre 55 - 64 ani (min. 10% 

din total GT), min. 170 angajați (53,1% din total GT) 

participa la programe de formare a competentelor 

digitale avansate, min. 40 angajați (12,5% din total 

GT) participa la programe de formare a 

competențelor digitale dedicate specialiștilor din 

domeniul IT, min. 304 persoane (95% din valoarea 

asumata a indicatorului 4S36) dobândesc o calificare/ 

care si-au validat competentele in sectoarele 

economice/ domeniile cu specializare inteligenta 

aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de 

participant.

G R U P  Ț I N TĂ

Proiectul este cofinanțat prin Fondul 

Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă 

pentru toți. 
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îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ 

competente/ aptitudini si creșterea 

performantelor profesionale pentru 320 

persoane, având calitatea de angajați in 

întreprinderi din sectoarele economice cu 

potențial competitiv, respectiv din 

domeniile de specializare inteligenta 

(identificate si definite conform SNC 

2015-2020/ SNCDI 2014-2020), prin 

furnizarea unor programe de formare in 

domeniul alfabetizării digitale si 

tehnologiei informației si comunicațiilor si 

a altor masuri relevante, inovatoare si 

durabile, in scopul creșterii șanselor de 

dezvoltare sustenabila si a gradului de 

adaptabilitate a activității la dinamica pieței 

muncii a Regiunilor Nord-EST si SUD 

EST. 
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IMMOTION 

UNIUNEA NATIONALA A PATRONATULUI ROMAN NE, în calitate de Lider de parteneriat, implementează împreună cu 
ASOCIATIA MEGLINE, în calitate de Partener 1 si ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE 

"PRO VOCATIE", în calitate de Partener 2,  începând cu data de 01.04.2022 proiectul “ Digital IMMOTION – COMPETENTE 

DIGITALE PENTRU ANGAJATII DIN IMM”, ID MySMIS 142924 

  

§  110 angajați vor beneficia de program 

de formare a competentelor digitale de 

baza
Regiunea NORD EST Regiunea SUD EST

Competente digitale de 
baza

Competente digitale dedicate 
specialiștilor din domeniul IT

Evaluare si certificare a 
competentelor profesionale

Competente digitale 
avansate

§  170 angajați vor beneficia de program 

de formare a competentelor digitale 

avansate 

§  40 angajați vor beneficia de program de formare 
a competentelor digitale dedicate specialiștilor din 

domeniul IT 
§  40 angajați vor beneficia si participa 

suplimentar la activități de evaluare si certificare a 

competentelor profesionale 


