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Lansare proiect"Calificare, Competențe, Competitivitate în 
Regiunea Sud Est" (POCU/464/3/12/128144) 

 
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VRANCEA, în calitate de lider de 
parteneriat, a demarat în data de 05.02.2020 proiectul "Calificare, Competențe, 
Competitivitate în Regiunea Sud Est",  în parteneriat cu CENTRUL NATIONAL DE 
ÎNVATAMÂNT TURISTIC  și FUNDATIA CONVERGENTE EUROPENE. 
 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv 
specific 12: “Îmbunătățirea nivelului de cunoștinte/ competențe/aptitudini 
aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale 
angajaților”, Contract de finanțare nr. 1922/04.02.2020, Cod SMIS 128144. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de compe-
tențe profesionale pentru 519 de angajați din Regiunea de Dezvoltare SUD-EST, în 
vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la 
dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC 
și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
 
Rezultate așteptate: 
- 1000 de angajatori din Regiunea Sud Est din domeniile de activitate vizate prin 
proiect, informați și conștientizati cu privire la importanța și necesitatea 
participării angajaților la programe de formare continuă a adulților, precum și la 
programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale;  
- 419 persoane angajate participante la programe de formare continuă, din care 
minim 52 persoane vor aparține categoriei angajați vârstnici (55-64 de ani); 
- 100 persoane angajate participante  la programe de evaluare și certificare, din 
care min 90,2% vor obține certificate de competențe profesionale; 
- minim 36 de angajatori de tip IMM sprijiniți în vederea elaborării și introducerii 
unor programe de învățare la locul de muncă; 
-minim 3 IMM-uri la 6 luni de la finalizarea sprijinului vor introduce și vor menține 
ca o practică curentă programe de învățare la locul de muncă.  
Perioadă de desfășurare: 05.02.2020- 04.08.2021 
Valoare totală proiect: 4.548.054,14 lei, din care valoare cofinanțare  Uniunea 
Europeană: 3.804.745,57 lei 
 
Date de contact: 
Camera de Comert, Industrie și Agricultură Vrancea- Str. Cuza Vodă, nr. 14, 

Focșani;Tel/Fax:0237/213210; e-mail:info@ccia-vrancea.ro; www.ccia-vrancea.ro 

Centrul Național de Invățământ Turistic - Bd. Poligrafiei,nr.3-5, Sect 1, București; 

Tel: 021/549 28 90; e-mail: office@cnit.ro; www.cnit.ro 

Fundația Convergențe Europene- Bd. Magheru,Nr.28-30,Et.5, Cam.32, Sect.1, 

București; Tel.0722/291 642; e-mail: office@fce.ro; www.fce.org.ro  
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