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Lansare proiect FORMINOV: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU 

ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII! 

 

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociția “PROGRES-

SON” (Partener 1), Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare–“EUROFED” (Partener 2) și AGRO LINE 

CONSULTING SRL (Partener 3) anunță lansarea proiectului FORMINOV: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI 

DE CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII!, cod SMIS 125272.   

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și 

aptitudini în cadrul întreprinderilor din zona ITI Delta Dunării care-și desfășoară activitatea principală sau secun-

dară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de spe-

cializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la 

cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, prin derularea 

unei campanii de conștientizare a angajatorilor din zona ITI Delta Dunării cu privire la importanța și necesitatea 

participării angajaților la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională și de 

evaluare și certificare a competențelor dobândite în sistem non-formal și informal pentru 326 de angajați, precum 

și prin acordarea de sprijin acestor întreprinderi pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la 

locul de muncă.  

Principalele rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului sunt: 

– 38 evenimente de informare și înscriere a persoanelor eligibile în grupul țintă al proiectului, 

– 326 persoane (angajați) înscrise în cadrul activităților proiectului, 

– derularea unei campanii on-line de conștientizare a angajatorilor din teritoriul ITI Delta Dunării, 

– organizarea a minim 15 evenimente de informare și conștientizare a angajatorilor din ITI Delta Dunării, 

– minim 150 reprezentanți ai angajatorilor din ITI Delta Dunării participanți în cadrul evenimentelor de informare 

și conștientizare, 

– 22 sesiuni/grupe de formare de tip calificare organizate în ocupării precum: Vânzător, Lucrător sortator deșeuri 

reciclabile, Lucrător pentru salubrizare, Ospătar, Cameristă hotel, Barman, Recepționer hotel, Brutar, Patiser, Elec-

tromecanic auto, Mecanic auto, 

– 308 participanți în cadrul sesiunilor de formare, 

– minim 295 participanți la cursurile de formare calificați, 

– 18 membrii din GT al proiectului înscriși pentru evaluarea și certificarea compentențelor profesionale dobândite 

de pe alte căi decât cele formale, din care – minim 17 persoane certificate, 

– număr crescut de angajați ale căror cunoștințe/competențe/aptitudini s-au îmbunătățit în domeniile aferente sec-

toarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, 

– minim 10 evenimente suport care să ajute și să motiveze angajatorii în elaborarea și introducerea de noi programe 

de învățare la locul de muncă organizate și realizate, 

– minim 100 persoane/delegați ai anagajatorilor/IMM-urilor din teritoriul ITI Delta Dunării participanți în cadrul 

evenimentelor suport organizate în cadrul proiectului, 

– minim 100 Ghiduri de elaborare și introducere a unor programe de învățare la locul de muncă diseminate/distri-

buite în cadrul evenimentelor suport, 

– minim 100 Toolkit-uri de bune practici aferent sectoarelor economice cu poțential competitiv pentru introducerea 

și derularea de noi programe de învățare la locul de muncă diseminate/distribuite în cadrul evenimentelor suport, 

– minim 3 angajatori/IMM-uri care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea 

sprijinului. 

Valoarea totală a proiectului: 4.589.747,19 LEI; Valoarea cofinanțării UE: 4.570.957,26 LEI. 

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, 17.10.2019-16.04.2021. 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Date de contact: Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea, pimmtulcea2016@gmail.com. 

                                                                              


