Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
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 și SNCDI ale angajaților.
Cod apel: POCU/464/3/12/
Cod proiect: 127851
Titlul proiectului: FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA
DUNARII!
Numele solicitantului: Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea

RAPORT STADIU IMPLEMENTARE Proiect FORMINOV:
IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU
ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!,
cod MySMIS 127851
- Luna OCTOMBRIE 2020 În luna Octombrie 2020, Solicitantul a monitorizat și coordonat proiectul, a depus
notificarea nr. 4 prin care s-a prelungit subactivitatea A3.2.
De asemenea, Solicitantul a desfășurat activități de promovare prin intermediul
website-ului proiectului (www.forminov.ro) și a conturilor de pe rețelele de socializare; cei 3
Parteneri au promovat activitățile proiectului în rândul colaboratorilor și a partenerilor lor. Cu
ocazia deplasărilor la sediile întreprinderilor din teritoriul ITI Delta Dunării, au fost împărțite
pliante în scopul promovării proiectului.
Solicitantul, Partenerul 1 și Partenerul 2 au desfășurat activitate de teren prin deplasări
la sediile angajatorilor din teritoriul ITI Delta Dunarii și au aplicat chestionare-interviu
angajatorilor și angajaților privind nevoile de formare; au analizat si validat dosarele de
inscriere in grupul tinta al proiectului, au încheiat protocoale de colaborare cu SC GEOELY
DREAM SRL, S.C. Craciun Minion S.R.L. și S.C. Pazi Cakes & Bakes SRL.
Tot în decursul acestei luni, Responsabilul formare al P1 a elaborat dosarul de
autorizare pentru programul de formare profesionala in calificarea de Barman, precum si o
prezentare a acestui curs; Responsabilul formare al P2 a a analizat dosarele GT furnizate de
Responsabilii GT ai P1 în vederea identificării persoanelor interesate să participe la cursurile
de formare furnizate de P2, a întocmit o lista cu opțiunile de curs ale persoanelor înscrise în
GT si, de asemenea, o fisa individuala pentru fiecare persoana in vederea identificarii
conditiilor de eligibilitate pentru participarea la cursurile de formare profesionala. De
asemenea, responsabilul formare P2 a susținut 2 evenimente de informare GT cu privire la
cursurile de formare profesională în ocupația de “Comerciant - Vanzator Produse Alimentare”
si “Patiser”. Responsabilul formare al P3 a analizat dosarele GT furnizate de Responsabilii
GT ai P1 în vederea identificării persoanelor interesate să participe la cursurile de formare
furnizate de P3, a întocmit o lista cu opțiunile de curs ale persoanelor înscrise în GT si, de
asemenea, o fisa individuala pentru fiecare persoana in vederea identificarii conditiilor de

eligibilitate pentru participarea la cursurile de formare profesionala. De asemenea, tot in luna
curenta, responsabilul formare P3 a susținut 2 evenimente de informare GT cu privire la
cursul de formare profesională în ocupația de “Lucrător pentru salubrizare” și 1 eveniment de
informare GT privind cursul de formare profesională în ocupația de “Lucrător sortator deșeuri
reciclabile”.

