PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de
învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite
Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor
identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Nume proiect : Formare profesionala pentru adaptare la specializare inteligenta

Nr contract POCU/464/3/12/128151
___________________________________________________________________________________

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule Director,

Camera de Comerț și Industrie Harghita (CCI Harghita) în perioada 29.10.2019 - 02.07.2021 oferă angajaților
întreprinderilor mici și mijlocii servicii de informare/ conștientizare privind beneficiile formării profesionale
continue și cursuri de formare profesională gratuite în diferite domenii.
Aceste servicii sunt oferite de CCI Harghita în calitate de partener în cadrul proiectului de dezvoltare a capitalului
uman “Formare profesională pentru adaptare la specializare inteligentă”. Proiectul are ca scop dezvoltarea
competenţelor cheie ale angajaților întreprinderilor mici și mijlocii din Regiunea Centru pentru creșterea nivelului
de competitivitate.
Serviciile se adresează angajaților care lucrează în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri cu max 250
angajați) cu activitate în sectoarele cu potenţial competitiv conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate
(SNC) în vederea:
 Creşterii gradului de conştientizare privind necesitatea şi avantajele formării profesionale a angajaților;
 Conştientizării angajaţilor cu privire la necesitatea respectării principiului egalităţii de şanse în comunitate şi
la locul de muncă;
 Îmbunătăţirii nivelului de calificare pentru angajaţi prin participarea la programe de formare profesională în
diferite meserii.
Pe durata proiectului CCI Harghita organizează următoarele programe de formare:
Denumire curs
Operator CNC
Instalator pentru
Constuctii
Lucrător comercial
Brutar Patiser
Brutar

Nr. Ore
Curs
720
360
360
720
360

Nr. persoane
participante
1 grupa x 20 pers
1 grupa x 20 pers
1 grupa x 20 pers
2 grupa x 20 pers/grupa
1 grupa x 20 pers
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În urma absolvirii cursurilor angajații vor obține diplomă de calificare/ absolvire acreditate de Autoritatea Națională
pentru Calificări (ANC) și recunoscute la nivel național și internațional.
Aceste cursuri se adresează angajaţilor cu contract individual de muncă, cu normă parţială sau întreagă, care îşi
desfăşoară activitatea într-o întreprindere din Regiunea Centru.
Toate persoanele din grupul ţintă vor proveni din întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea principală sau
secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate în SNC şi în corelare cu unul din
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI în Regiunea Centru sau din întreprinderi care intenţionează să
îşi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul din aceste sectoarele economice cu potenţial
competitiv şi în corelare cu cel puţin unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Lista codurilor
CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 20142020 (Anexa 5) este atașată.
Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de
investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal,
non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare
flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectiv specific 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de
cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

