
 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

  
Finalizare proiect 

 “Competitivitate în Regiunea Centru” 
25.10.2021 

Camera de Comerț și Industrie Brașov, in calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Centrul 
Național de Învățământ Turistic  S.A. București și Fundația Convergențe Europene București, a 
implementat, începând cu data de 24.10.2019, proiectul “Competitivitate în Regiunea Centru”, cod 
SMIS 2014+:128121, proiect cofinanțat din  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa 
prioritară „Locuri de muncă pentru toți”, obiectiv  specific  3.12:  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ 
competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și ale 
angajaților.  
 
Obiectivul general al proiectului: 
Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 459 de angajați din Regiunea de 
Dezvoltare Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), 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 obținute:  
▪ Peste 1000 angajatori au fost informați și conștientizați cu privire la importanța participării angajaților 

la programe de formare profesională și la programele de evaluare /  certificare a competențelor 
profesionale; 

▪ 413 angajati au beneficiat de programe de formare profesională, pentru meseriile: Bucătar, Cofetar-
Patiser, Cameristă, Designer pagini web, Administrator pensiuni, Recepționer, Comunicare in Limba 
engleza, Ospatar, Competențe Limba engleză, Ospătar, Operator introducere si validare date, din 
care peste 90% au dobandit o calificare; 

▪ 100 de angajați activi în domeniul construcțiilor, au beneficiat de programul de evaluare și certificare 
a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau 
informale. 

▪ 36 întreprinderi au fost sprijinite în elaborarea de  programe de învățare la locul de muncă 
personalizate; minim 3 intreprinderi vor reuși, la 6 luni de la finalizarea sprijinului, să introducă și să 
mențină, ca o practică curentă, programe de învațare la locul de muncă adecvate specificului lor. 

 
Valoarea totală a proiectului: 4.464.122,26   lei  

Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020 3.734.471,80   lei  

 

• Data începerii proiectului:       24.10.2019 

• Data finalizării proiectului:       31.10.2021   
 
Date de contact:  

Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV  
Gabriela ULEA, tel. 0722.308.644, e-mail: ccibv@ccibv.ro 

  
 

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European – 
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