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Parteneriat: 

• SOLICITANT: FEDERATIA PATRONATELOR DIN TURISMUL ROMANESC 

• PARTENER 1: CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC 

• PARTENER 2: FUNDATIA CONVERGENTE EUROPENE 

 

Regiuni de implementare:  

• Regiunea Centru 

• Regiunea Sud-Est 

• Regiunea Nord-Est 

 

  

Valoare proiect: 4001101,27 lei 

Buget CNIT:  1069426,74 lei  

Durata proiect: 15 luni 

Perioada de implementare: Octombrie 2022- Decembie 2023 

Finantator: Proiect Cofinantat din FSE prin Programul Operational Capital 

Uman 

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea nivelului de 

competente digitale pentru 380 de angajati din Regiunile de 

Dezvoltare Nord-Est, Sud-Est si Centru in vederea sporirii capacitatii de 

insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica 



 

sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in 

corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. 

 

I. OS.1 Cresterea gradului de constientizare a unui numar de 1000 

angajatori din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Vest 

Oltenia si Centru privind importanta si necesitatea imbunatatirii 

competentelor digitale ale angajatilor. 

 

Obiectivul specific va fi atins prin implementarea subactivitatii A1.1, ce 

corespunde activitatii 1.3.1 din GS-CS, in fiecare judet din Regiunile de 

Dezvoltare Sud-Est, Nord Est si Centru, aria de implementare a proiectului. 

Participantii vor fi informanti cu privire la importanta si beneficiile 

participariI angajatilor la programele de formare profesionala continua, 

precum si la programul de evaluare si certificare a competentelor 

profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale. Pentru atingerea OS 1 

vor fi selectate 460 de persoane ce vor face parte din grupul tinta al 

proiectului (angajati) si care vor participa la activitatile proiectului.  

 

Obiectivul specific este in stransa legatura cu rezultatele propuse 380 

angajati selectati in grupul tinta din care 38 angajati varstnici si minim 164 

de femei, cca. 41% din GT, precum si cu indicatorul de proiect 4S36. 

 

II.  OS.2. Cresterea si diversificarea competentelor digitale pentru un 

numar de 460 de angajati din Regiunile de Dezvoltare Nord-Est, 

Sud-est, Centru in vederea sporirii capacitatii de insertie 

profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor 

economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in 



 

corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI 

(A.2.). 

 

OS 2 va fi atins prin implementarea A. 2. ce corespunde activitatii 1.3.1 din 

GS-CS. Acest obiectiv va fi atins prin organizarea de programe de formare 

profesionala de tip alfabetizare digitala, competente digitale de baza si 

avansate, precum si de inalta specializare in tehnologia informatiei si 

comunicarii. OS vizeaza un numar de 380 de persoane angajate si este in 

stransa legatura cu rezultatele propuse (380angajati beneficiari ai 

programelor de formare si minim 343 persoane absolvente ale programelor 

de formare acordate in cadrul proiectului) precum si cu indicatorii de proiect 

4S34 si 4S36. 

 

III. OS.3 Imbunattirea nivelului de cunostintelor, competentelor si 

aptitudinilor digitale ale angajatilor prin sprijinirea unui numa de 

32 de IMM-uri din Regiunile de Dezvoltare Nord-Est, Sud-Est si 

Centru in vederea elaborarii si introducerii unor programe de 

invatare la locul de munca. 

 

Obiectivul specific va fi atins prin implementarea activitatii A.3 ce 

corespunde activitatii 1.3.3 din GS-CS. Obiectivul specific va fi atins prin 

activitati derulate pentru 32 de intreprinderi care isi desfasoara activitatea 

principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential 

competitiv identificate conform SNC sau din intreprinderi care intentioneaza 

sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul din 

aceste sectoare economice si in corelare cu cel putin unul din domeniile de 

specializare inteligenta mentionate anterior.  

Obiectivul specific este in stransa legatura cu rezultatele propuse, 



 

respectiv 32 intreprinderi sprijinite si 3 intreprinderi care introduc programe 

de invatare la locul de munca la 6 luni dupa finalizarea sprijinului, precum si 

cu indicatorul de proiect 4S35 si 4S17. 

 

Contact:  

Expert ECGT : Alexandra Luciana BECHIR 

Telefon: 0727.470.255 

E-mail: Alexandra.bechir@cnit.ro 

 

Coordonator P1: Ion Daniel ANTONESCU 

Telefon: 0722.206.757 

E-mail: ionut.antonescu@cnit.ro 

 

 

 

 

 


