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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 si SNCDI ale angajaților  
Titlul proiectului: DigitalizeIT - Competențe digitale pentru angajați 
Contract POCU/860/3/12/143014 

INVITAȚIE 

EuroTraining Solution SRL, Interlog Com SRL și Uniunea Națională a Patronatului Român-Regiunea Nord Est, 

au plăcerea de a vă invita la seminarul:  

“A patra revoluție industrială a început. Sunteți pregătiți pentru digitalizare?” 

Workshop-ul se desfășoară în cadrul proiectului “DigitalizeIT-Competențe digitale pentru angajați”, 

ID 143014, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020.  

Proiectul se adresează IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia, identificate conform 

SNC/SNCDI, cu scopul de fi sprijinite pentru creșterea competențelor digitale ale angajaților și a-și 

implementa programe de formare la locul de muncă în domeniul competențelor digitale.   

Evenimentul va avea loc în data de 20 iulie 2022, începând cu ora 13:00 și se va desfășura simultan la sală și 

online. 

Locul de desfășurare: 

la sală: Vila Camelia, Strada M. Cantacuzino nr. 5 , Sinaia, județul Prahova (maximum 30 de locuri) 

online: platforma Zoom (max. 100 de locuri)  

Participarea la eveniment este gratuită. Locurile se vor ocupa în ordinea primirii formularului de înscriere. 

Pe care îl găsiți ca formular Google pe linkul  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA_tL5AKugMjyPm7y0_jTrbEcJvF64B2ohrCFpHcWyZ5CuOg/vi

ewform?usp=sf_link 

Tematica evenimentului este prezentată în agenda atașată invitației.  

Participanții vor primi după finalizarea workshop-ului, in format electronic, oferta de cursuri 

promovate de proiect și materiale de interes privind digitalizarea și accesarea fondurilor europene 

nerambursabile. Eurotraining Solution va emite certificate de participare pentru toți cei prezenți, care 

se vor transmite pe e-mail în 5 zile lucrătoare după finalizarea evenimentului.  

În cadrul workshop-ului veți primi detalii despre cum pot participa angajații din IMM-uri la cursurile IT 

gratuite cofinanțate de POCU prin proiectul ID 143014 și despre condițiile de accesare fonduri europene 

nerambursabile la apelurile momentului. 

Așteptăm să vă înscrieți! 

Cu stimă, 

Coordonator activități Eurotraining Solution 

Marie-Jeanne Iordache 

Date de contact pentru informații suplimentare și înscrieri:  

Mob. 0757 089 444 sau 0770 511 213 

e-mail : office@e-trainings.ro sau digitalizare.ets@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA_tL5AKugMjyPm7y0_jTrbEcJvF64B2ohrCFpHcWyZ5CuOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA_tL5AKugMjyPm7y0_jTrbEcJvF64B2ohrCFpHcWyZ5CuOg/viewform?usp=sf_link
mailto:office@e-trainings.ro
mailto:digitalizare.ets@gmail.com
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Agenda 

Evenimentului de promovare “A patra revolutie industriala a inceput. Sunteti pregătiți 
pentru digitalizare?”  

20 iulie 2022 
 

Interval orar Activitate Experți 

12:30 – 13:00 Primirea participanților (la sală) 

Conectarea online a 

participanților (Zoom) 

Mircea Hrubaru – expert promovare  

Elena Oniga – expert selecție grup țintă 

Iulian Iațcu – expert teme secundare 

Daniela Cucoș Șerban – responsabil formare 

13:00 – 13:05 Deschiderea evenimentului de 

promovare. Prezentarea 

partenerilor. 

Marie-Jeanne Iordache 

Coordonator activități Eurotraining Solution 

13:05 – 13:20 Proiectul “DigitalizeIT – 

Competențe digitale pentru 

angajați” – prezentare generală 

Corneliu Pricope 

Manager proiect  

13:20  - 14:00 Revoluția industrială 4.0.  

De ce Digitalizare? Beneficiile 

pentru angajatori. 

Prezentarea ofertei de cursuri 

Simona Cojocărescu 

Coordonator activități Interlog COM 

Coordonator activități Interlog COM 

Marie-Jeanne Iordache 

Coordonator activități Eurotraining Solution 

14:00-14:20 Accesarea fondurilor europene. 

Apelurile momentului: 

Startup Nation 2022, Femeia 

Antreprenor 2022 și acțiunea 

4.1.1 „Investiții în activități 

productive” 

Daniela Dorcea - invitat 

Consultant fonduri europene 

14:20 – 14:30 Întrebări și discuții  

14:30 – 15:30 Lunch și socializare  

 

 

Întocmit 

Marie-Jeanne Iordache 

 

 


