
  
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

  
 

 

INVITAȚIE 
 

EVENIMENT DE PROMOVARE 

 Proiect DigitalizeIT - Competențe digitale pentru angajați 

MIERCURI, 23 Noiembrie 2022, ora 15:00, Ploiești 

Hotel BEST, Sala CLASIC 

 B-dul Republicii nr. 154 

Uniunea Națională a Patronatului Român-Regiunea Nord-Est, în calitate de beneficiar, împreună cu 

partenerii S.C. Interlog Com S.R.L.și S.C. Eurotraining Solution S.R.L., implementează, proiectul 

„DigitalizeIT - Competențe digitale pentru angajați, cod proiect ID 143014. 

 

Proiectul se desfășoară prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri 

de muncă pentru toți, Apelul pentru proiecte: POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ 

competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale 

angajaților. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în: îmbunătățirea accesului egal la învățare pe tot parcursul vieții prin 

creșterea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini, aferente sectoarelor economice/domeniilor 

identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, în domeniul competențelor digitale, a 340 de angajați din 

IMM-uri din sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă și prin 

sprijinirea a 39 de IMM-uri pentru a implementa programe de formare la locul de muncă în domeniul 

competențelor digitale din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia, timp de 18 luni. 

 

Cursurile se adresează angajaților din IMM-uri identificate conform SNC și SNCDI din regiunile: Nord-Est 

(județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), Sud-Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dîmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) și Vest (județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș).  

Detalii complete despre proiect: https://unpr-rne.ro/wp-content/uploads/2022/07/2.-POCU-143014-

prezentare-proiect.pdf. 

 

Vă adresăm invitația de a participa la Evenimentul de promovare (informare și conșientizare) a 

proiectului, ce va avea loc în data de 23 noiembrie 2022, ora 15.00, la Hotel BEST din Ploiesti, sala Clasic.  

Evenimentul este organizat de Partenerul S.C. Eurotraining Solution S.R.L.  

 

Cu prilejul acestui eveniment vor fi prezentate activitățile proiectului, cursurile finanțate prin proiect, 

rezultatele așteptate, beneficiile IMM-urilor si angajaților din IMM-uri, respectiv ale grupului țintă, 

precum și modalitățile de înscriere la programele gratuite de formare profesională. 

Înscrierea/participarea la eveniment este gratuită. 

 

Vă rugăm să confirmați participarea la adresa de e-mail: office@e-trainings.ro, sau la telefon 0722 – 355 820. 

 

Vă puteți înscri și direct folosind formularul Google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohIWRkGI6UuoSwK5lskFhAA_1CJ4oaBuogy1MJx_OtRBB

Ug/viewform?usp=sf_link 

 

Coordonator activități partener, 

Marie-Jeanne IORDACHE 
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