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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară nr. 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Obiectiv specific: 3.12. - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor 
economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților 
ID: POCU/860/3/12/141779 
 
 

Data: 24.10.2022 

 

DIG-IT-IMM - Competente digitale pentru sectoare 

competitive din Regiunea Sud-Est 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Capital Uman 2014-2020! 

 

ANUNT LANSARE  
 

Numele beneficiarului:  

❖ CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA BUZAU– Lider de parteneriat  

❖ FUNDATIA ROMTENS – Partener; 

Obiectivul general al proiectului:  

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si 

aptitudini digitale al angajatilor din sectoarele economice „Textile si pielarie”, „Procesarea 

alimentelor si a bauturilor” si „Constructii” din Regiunea Sud-Est. 

 

Rezultate asteptate ale proiectului: 

R1. Campanie Informare-Constientizare angajatori, care include mai multe subrezultate, intre 

care un planificator de campanie si materiale informative.  

R2. Seminare judetene de Informare-Constientizare pentru angajatori, care include 

organizarea evenimentelor, utilizarea unei platforme de e-learning si semnarea de Acorduri 

de colaborare cu 32 de IMM colaboratoare.  

R3. Grup Tinta, cu subrezultatele legate de pregatirea procedurii de gestionare si a 

formularelor necesare inregistrarii, respectiv intocmirea listei si a dosarelor de Grup Tinta.  

planificarea sesiunilor de consiliere profesionala si tutorat din cadrul programului.  

R4. Evaluare Nevoi Formare Profesionala – presupune realizarea unei metodologii si a unor 

instrumente de evaluare a nevoilor, precum si realizarea rapoartelor de evaluare.  
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R5. Curicule si materiale pentru Cursurile de Formare Profesionala – presupune adaptarea 

curiculelor de curs in functie de nevoi, pregatirea de materiale de curs si utilizarea platformei 

de e-learning.  

R6. Cursuri Formare Profesionala – cursuri organizate pentru 302 de beneficiari (din care 

certificati 275) in domeniul IT, care vor urma: cursuri competente de baza, cursuri competente 

avansate; cursuri destinate Specialistilor IT. 

R7. Rapoarte Evaluare Nevoi Programe Invatare Locul Munca Competente Digitale - 

presupune realizarea unei metodologii si a unor instrumente de evaluare a nevoilor, precum 

si realizarea rapoartelor de evaluare. 

R8 – Programe Invatare Locul Munca Competente Digitale – presupune dezvoltarea de 32 de 

programe de Invatare la Locul de Munca ce vor fi propuse IMM-urilor colaboratoare.  

R9 – Parteneriate Parteneri Strategici – semnarea de parteneriate cu trei tipuri de 

colaboratori/parteneri strategici: o institutie de Invatamant Superior, o Companie IT si 

celelalte Camere de Comert din Regiunea Sud-Est.  

R10 - Raport Evaluare Programe Invatare Locul Munca Competente Digitale Regiunea Sud-Est 

– va presupune realizarea unei analize a activitatilor de invatare la locul de munca pentru 

dobandirea de competente digitale la nivelul Regiunii Sud-Est 

 

Valoarea totala a proiectului: 4.704.005,08 Lei 

Valoarea cofinantarii UE: 3.998.404,33 Lei  

Data inceperii: 21.10.2022 / Data finalizarii: 31.12.2023 

Codul MySMIS / Codul proiectului: POCU/860/3/12/141779 

 

 

Date de contact ale beneficiarului: 

Lider de parteneriat:  

Camera de Comert ,Industrie si Agricultura Buzau 

https://www.cciabuzau.ro/ 

E-mail: office@cciabuzau.ro / Tel: +40 23 871 02 29/ Fax: +40 23 871 35 77 

 

 

Partener:  

Fundatia Romtens 

www.romtens.ro 

E-mail: office@romtens.ro / Tel: +40 21 637 30 02 / Fax: +40 21 637 30 84 
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