Obiectivele proiectului:
Proiectul a fost conceput pornind de la problemele
punctate in documentele programatice, prioritatile
de interventie din cadrul documentelor strategice si
de la nevoile specifice ale mediului de afaceri in
domeniul digitalizarii, identificate in Analiza de
nevoi realizata de catre Solicitant. Proiectul se va
implementa in Regiunile de Dezvoltare Sud
Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, NordEst,Centru.
Cresterea nivelului de constientizare a
angajatorilor privind importanta si necesitatea
participarii angajatilor la programe de formare
continua. Obiectivul specific 1 va fi atins prin
implementarea subactivitatii A2.1 ce corespunde
activitatii 1.3.4 din Ghidul Solicitantului si a
subactivitatii A2.2.

Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor
digitale in plan profesional, pentru un numar de 310
angajati din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia,
Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru
prin organizarea de programe de formare
profesionala, in urma carora un numar de minim 295
vor absolvi cursurile desfasurate.

Persoanele interesate se pot adresa la
următoarele date de contact:
FGC ACTIV GRUP SRL
Coordonator partener: Florin Voicu
Tel:0746266195
Responsabil dezvoltare parteneriate 2: Conțiș
Valentina
Tel:0786699999
email: office@fgcactiv.ro

”ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU
ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”

Titlul proiectului: ”ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU
ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
2014-2020

Sprijin acordat unui numar de 32 intreprinderi
in vederea elaborarii si introducerii unor programe
de invatare la locul de munca

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. - Îmbunătățirea nivelului de
cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice
/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Contract: POCU/860/3/12/142832

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României

ELIGIBILITATE
Pentru întreprinderi
▪
▪

▪

să se încadreze în categoria IMM-urilor;
să-și desfășoare activitatea în unul din județele
de implementare ale Regiunilor de Dezvoltare
Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, NordVest, Nord-Est, Centru, în sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC
din domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI, sau intenționează să-și adapteze
activitatea la aceste sectoare/domenii;
să aibă deschiderea de a primi sprijinul oferit.

Pentru angajați
să prezinte o adeverință eliberată de
întreprinderea angajatoare, din care să reiasă că
persoana este încadrată cu contract individual de
muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial);
▪ să provină din întreprinderi care își desfășoară
activitatea principală sau secundară într-unul din
sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în corelare cu unul din
domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI, dovedit print-o copie certificată
„CONFORM CU ORIGINALUL” sau originalul unui
certificat constatator emis de Registrul
Comerțului, valabil, în care să se regăsească ca
fiind autorizată cel puțin activitatea aferentă
unui cod CAEN (principal sau secundar) dintr-un
sector economic cu potențial competitiv și în
corelare cu unul din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI;
▪ locul de muncă ocupat să fie în Regiunile de
Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest,
Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru în care se
implementează activitățile proiectului.
▪ să dorească să participe la serviciile de formare
de competențe digitale furnizate prin proiect;
să nu beneficieze de sprijin prin alte proiecte
finanțate pentru același tip de activitate.
▪

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA

BENEFICIILE ANGAJAȚILOR DIN GRUPUL

ANGAJAȚILOR ÎN GRUPUL ȚINTĂ

ȚINTĂ

1. Formular de înregistrare grup țintă (completat
corect și semnat);
2. Acord cu privire la utilizarea datelor cu caracter
personal (semnat și datat);
3. Declarație pe propria răspundere privind evitarea
dublei finanțări;
4. Adeverință de angajat (din care sa reiasă
calitatea de angajat în cadrul unei întreprinderi
ce își desfășoară activitatea principală sau
secundară într-unul din sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC și
în domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI);
5. Copie a actului de identitate;
6. Diplomă de studii (în copie, ultima diplomă
obținută în sistemul de învățământ);
7. CV;
8. Certificatul de căsătorie - după caz, hotărâre
judecătorească de divorț (în copie);
9. Alte documente, dacă este cazul.

▪

obținerea unui Certificat de calificare
profesională și a unui Supliment
Descriptiv cu competențele dobândite,
acreditate de Autoritatea Națională
pentru Calificări (ANC), recunoscut la
nivel național și internațional;

▪

absolvirea cursului într-o perioadă de 10
săptămâni – 120 ore – 4 ore pe zi ;

▪

dobândirea unor noi cunoștințe și
competențe practice în domeniul
competențelor digitale prin participarea
în cadrul unui program integrat de
sprijin în formarea acestor competențe
necesare la locul de muncă și la
adaptarea la cerințele pieței muncii;

▪

creșterea performanței oricărei
persoane responsabile cu diverse sarcini
care implică folosirea zilnică a
calculatorului în domeniul său de
activitate;

▪

participarea în mod gratuit la cursuril

▪

fiecarui cursant i se va asigura suportul
de curs și toate materialele
suplimentare necesare promovării
cursului, precum și un pachet ce va
conține: rucsac laptop, stick usb 64 gb,
mouse pad, mouse usb, agenda, pix, hub
usb, conform Cererii de Finanțare și
Buget proiect aprobat;

BENEFICII IMM
Angajați calificați și specializați
NOTĂ : Prin participarea la activitățile proiectului,
IMM-ul partener nu va beneficia de sprijin financiar.

