
  
 

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 

 

CURSURI GRATUITE 

www.unpr-rne.ro, office@unpr-rne.ro 

 

 

1.Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învatare și  cunoaștere, 

nivel specializare 

2.Operator introducere, validare si prelucrare date, nivel perfectionare 

3.Operator introducere, validare si prelucrare date, nivel specializare 

4.Programator de sistem informatic, nivel specializare – tematica Cloud 

5.Programator de sistem informatic, nivel specializare  – tematica programare 3D 

6.Operator calculator electronic și rețele, nivel specializare 

7.Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și  cunoaștere, 

nivel specializare 

8.Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice, nivel specializare 

9.Operator introducere, validare și prelucrare date, nivel specializare 

 

 

 

Obiectiv general: Îmbunătățirea accesului egal la învatare pe tot parcursul vieții prin creșterea nivelului 

de cunoștiinte /competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform 

SNC și SNCDI ale angajaților, în domeniul competențelor digitale, a 340 de angajați în IMM-uri din 

sectoarele economice cu potențial competitive și în domeniile de specializare inteligentă și prin sprijinul a 

39 de IMM-uri pentru a implementa programe de formare la locul de muncă în domeniul competențelor 

digitale din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia timp de 18 luni.  

 

 

IMM-urile identificate conform SNC și SNCDI interesate de participarea angajaților la proiectul 143014-
“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, 0744 293 147,  
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. 
 

 

 

 

 

 

http://www.unpr-rne.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unpr-rne.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR3baDq1NJFopxTafUMdYUDLIue6Xl78kZAc0NlgluuhN2vPrMsBwmTq1uw&h=AT0D2c1to7ZVlaSFKW62lEYGWUNGyzlIvziSPXK5-hmNfrPAoZaOIXFcXp98Fk8FP5TjkfzRo4pa4_o88DX6W461sr2BpsnW7-c9iNTn9vcsgDlZTYlms9UcstQxdqJV2w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3N_8XS-nU6t_7M-3aaZus2LtPwLtHUgypdA4iuWNLvmtjUY3X17lnDLj0TxjFzAT1gjpqDZFWDCxI5DRWCjA6OgeA6adUf3-k1L2EltN0MB9JwglzTO_83TR3DvA7rIVJtjflPMxDqFDD61fAJCCeF9X0afW9zAq0Gj8i7yqxjBWy6Sk6LPQBlaOTdJdA58x0vEkJX3cHwTxf9mRvWvD-Zaxww9CM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.interlog.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR3wd2iEucdqu1_cOzOhcHtGDRnYJNHcCHiYcLr7vSjH6QdjayWL-VWjWAQ&h=AT1WEYi59XSi3onlaB3Xih7qi7KodxumE6lotyYvLAbCWPHWqJy2-PAPGFH1okCDg1DCaRVx8GrEOv1XEDLZ3mcL7xoUCkaM0Vot3PfLjyJkDtsj0QxFmzPtyKHRE1OcDg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3N_8XS-nU6t_7M-3aaZus2LtPwLtHUgypdA4iuWNLvmtjUY3X17lnDLj0TxjFzAT1gjpqDZFWDCxI5DRWCjA6OgeA6adUf3-k1L2EltN0MB9JwglzTO_83TR3DvA7rIVJtjflPMxDqFDD61fAJCCeF9X0afW9zAq0Gj8i7yqxjBWy6Sk6LPQBlaOTdJdA58x0vEkJX3cHwTxf9mRvWvD-Zaxww9CM
http://www.e-trainings.ro/?fbclid=IwAR1c6li3EHcBuTXd1Rq6NekPzebIBQXE6Ncz1YjIkXs9sAjzxwCDFozVLdY

