
  
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

  
 

 

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 
 

                                                ANUNȚ  RECRUTARE  IMM-uri  

 

Uniunea Națională a Patronatului Român-Regiunea Nord Est-AFJ  împreuna cu partenerii Interlog COM 

SRL și Eurotraining Solution SRL  recrutează IMM-uri interesate din regiunea NORD- EST, Vest și Sud 

Muntenia, în cadrul proiectului DigitalizeIT - Competențe digitale pentru angajați, 

POCU/860/3/12/Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor 

economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaţilor in vederea îmbunătăţirii 

nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor 

identificate conform SNC și SNCDI ale angajaţilor. 

Dorim  astfel să aducem suportul necesar pentru angajații din mediul privat pentru implementarea 

digitalizării în propria companie, pentru a fi mai eficienți, mai performanți în afaceri și adaptați 

provocărilor din domeniul tehnologiei. 

 

IMM-urile identificate conform SNC și SNCDI interesate de participarea angajaților la proiectul 
“DigitalizeIT-Competențe digitale pentru angajati” ne pot contacta la: 
  
-pentru Regiunea Nord Est(Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui): Uniunea Națională a 
Patronatului Român- Regiunea Nord Est(UNPR-RNE): telefon: 0745/515 052, office@unpr-rne.ro sau pe 
site-ul www.unpr-rne.ro, la rubrica proiecte. 
 
-pentru Regiunea de Vest(Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș): INTERLOG Com SRL, office@interlog.ro, 
0254 606 040, www.interlog.ro. 
 
-pentru Regiunea Sud Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman): 
EUROTRAINING SOLUTION SRL, office@e-trainings.ro,  
0757 089 444, www.e-trainings.ro. 
 
Persoanele din grupul țintă vor dobândi competențe de bază în IT sau competențe avansate în: 
 securitatea informatică, schimbul electronic de informații, principii și tipuri de aplicații, utilizarea 
serviciilor digitale gratuite oferite de companii, e-mail, stocare date etc., managementul documentelor 
electronice, gestiunea platformelor de comunicare sociale în scop profesional, utilizarea aplicațiilor online 
şi a retelelor de social media în scopuri de marketing şi de promovare, comerțul electronic (abordări 
teoretice și practice, ecommerce şi web design si magazine on line), securitate a informațiilor cu privire 
la gestionarea plăților şi a aplicațiilor, schimbul electronic de informații.  
Managementul resurselor într-o aplicație de calcul tabelar, tehnologia cloud și alte tehnologii de stocare 
de date şi informații, gestionarea structurată a volumelor mari de date (big data) şi utilizarea data 
mining, principii de lucru aplicații CRM/ERP. 
 
Toate cursurile sunt autorizate în baza OG 129/2000 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, şi se vor desfăşura conform prevederilor legale. Toate cursurile se vor finaliza cu examen 
conform metodologiei de evaluare a cursurilor autorizate in baza OG 129/2000.  În urma finalizării 
cursurilor persoanele participante vor primi Certificate de absolvire conform legii. 
 
Proiectul face parte din programul POCU/860/3/12-Îmbunatatirea nivelului de cunoștințe/ 
competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale 
angajaților, Axa prioritara 3- locuri de munca pentru toți.  
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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