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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3.Locuri de muncă pentru toți  
Componenta 1: Îmbunătățirea nivelului de cunostințe/competențe/aptitudini pentru angajați – Regiuni 
mai puțin dezvoltate 
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor 
economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților 
Titlul proiectului: HR Technology 

Contract POCU/464/3/12/127018 

 

 

Comunicat de presă închidere proiect 

noiembrie 2021 

HR TECHNOLOGY - POCU/464/3/12/127018 

26 ianuarie 2022 
 

 

 

Anunţ de presă privind închiderea proiectului "HR TECHNOLOGY", Cod SMIS: 127018 

 

În perioada martie 2020 – noiembrie 2021, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii PIMM 

Prahova, în calitate de beneficiar, a derulat în parteneriat cu Asociația Smart Europe 2020 și 

Aleron Training Center proiectul HR Technology - POCU/464/3/12/127018, proiect cofinanțat 

de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014 – 2020. 

Obiectivul general al proiectului 

Proiectul a urmărit creşterea competitivităţii profesionale a angajaţilor din IMM-uri ce activează 

în sectoare economice cu potenţial competitiv în Regiunea Sud-Muntenia, prin furnizarea de 

sesiuni de formare profesională şi acordarea de asistenţă specializată în vederea elaborării şi 

introducerii de programe de învăţare la locul de muncă.  
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Activitățile proiectului s-au derulat pe perioada 09 martie 2020 – 30 noiembrie 2021, în 

județele: Prahova, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și au constat în 

organizarea de ateliere de inovare, cursuri de competențe avansate în utilizarea tehnologiei 

informației și comunicării, cursuri de tehnici de vânzare și negociere dar și sprijinirea 

întreprindeilor din Regiunea Sud-Muntenia în vederea introducerii de programe de învăţare la 

locul de muncă. 

Obiectivele specifice ale proiectului vs Rezultate: 

Obiectiv 1 - Creșterea performanțelor în plan profesional pentru 320 de angajați din Regiunea 

Sud-Muntenia care vor participa la cursuri de formare profesională. 

Rezultat 1 - Pe parcursul proiectului au fost derulate: 

- 6 cursuri “Competenţe avansate în utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării” în 

cadrul cărora au participat 163 angajați ai IMM-urilor din regiunea SUD – Muntenia și au 

fost cerificați 158 angajați. 

- 7 cursuri “Tehnici de vânzare și negociere” în cadrul cărora au participat 169 angajați și 

au fost certificați 169. 

 

Obiectiv 2 - Sprijinirea a 10 întreprinderi (IMM-uri) din Regiunea Sud-Muntenia în vederea 

introducerii de programe de învăţare la locul de muncă. 

Rezultat 2: Pe perioada de implementare a proiectului au fost prestate 3.978 ore de 

consultanță în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă pentru cele 10 

întreprinderi care s-au înscris în proiect. 

Pentru promovarea proiectului și a activităților derulate în cadrul acestuia, au fost realizate 400 

broșuri de prezentare și 400 pliante care au fost diseminate către IMM-urile din regiunea Sud - 

Muntenia, au fost publicate 28 bannere online și au fost derulate 8 sesiuni online de Ateliere de 

Inovare. 

Grup țintă 

Grupul țintă al proiectului a fost format din IMM-urile și angajații acestora, care activează în 

regiunea Sud-Muntenia și își desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC.  
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Realizarea obiectivelor asumate a dus la îmbunătăţirea calităţii capitalului uman în corelare cu 

cerinţele pieţei muncii.  

Prin intermediul instruirii, angajaţii au dobândit cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru 

derularea eficientă a sarcinilor de lucru. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor 

este una din premisele privind creşterea capacităţii organizaţilor angajatoare de tip IMM de a se 

adapta contextului economic axat pe inovaţie, creativitate si flexibilitate. 

Valoarea totală a proiectului: 2.250.367,00 lei 

Valoarea nerambursabila: 2.214.593,05 lei 

 

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
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