
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Titlul proiectului: „VESTUL CALIFICAT” 

Număr de identificare al contractului: POCU/464/3/12/128064 

 

M A T E R I A L   I N F O R M A T I V  

In perioada 22 noiembrie 2019 – 21 mai 2021, CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI 

AGRICULTURA TIMIS alaturi de partenerii sai, ART FOREST COMPANY SRL din Petrosani si EURO JOBS 

SRL din Petrosani, implementeaza proiectul “VESTUL CALIFICAT”, cod contract  

POCU/464/3/12/128064, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital 

Uman, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti, AP3 “Locuri de munca pentru toti”. 

Proiectul se implementeaza in Regiunea Vest 

 

In judetul ARAD: 

• Vor putea beneficia de sprijin pentru introducerea programelor de 

invatare la locul de munca un numar de 10 IMM-uri. 

Din Grupul Tinta pot face parte: 

 Intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din 

sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile 

de specializare inteligenta conform SNCDI si sunt autorizate pentru cel putin un cod 

CAEN din urmatorele domenii: 

1. Turism si ecoturim 

2. Textile si pielarie 

3. Lemn si mobilă, construcții 

4. Industrii creative 

5. Industria auto si componente 

6. Tehnologia informatiilor si telecomunicatii 

7. Procesarea alimentelor si bauturilor 

8. Sanatate si produse farmaceutice 

9. Energie si management de mediu 

10. Bioeconomie, biofarmaceutica si biotehnologii. 



 

 

• Vor putea beneficia in mod gratuit de programe de formare profesionala 

autorizate ANC un numar de 110 angajati. 

Din Grupul Tinta pot face parte: 

 Angajati cu Contract Individual de Munca (norma intreaga sau timp partial) ce provin 

din  Intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din 

sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile 

de specializare inteligenta conform SNCDI. 

Acestia pot opta pentru inscrierea la unul dintre urmatoarele cursuri: 

➢ Lucrator finisor in constructii (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C; 

➢ Confectioner-asamblor articole textile ((N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma 

acreditata A.N.C ; 

➢ Sudor electric (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C; 

➢ Lucrator in structuri pentru constructii (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma 

acreditata A.N.C; 

➢ Lucrator in comert (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C; 

➢ Agent de curatenie in cladiri (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C ; 

➢ Operator introducere, validare date (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata 

A.N.C . 

➢ Operator masini cu comanda numerica (N3 – 720 de ore), finalizate cu diploma 

acreditata A.N.C. – 1 (una) grupa (maxim 28 de persoane) 

 

LOCURILE SUNT LIMITATE!!!!! 

Se vor organiza DOAR 5 grupe de curs, intr-o grupa putand fi inscrise maxim 28 

de persoane. 

 

 



 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 
 
1. Obiectiv Specific 1. 

Cresterea oportunitatilor de învatare pe tot parcursul vietii pentru angajatii din sectoarelor 
economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domenile de 
specializare inteligenta conform SNCDI, prin desfasurarea unei campanii de informare a 400 de 
angajatori din Regiunea Vest, privind importanta participarii angajatilor la programele de formare 
profesionala adaptate nevoilor de dezvoltare a abilitatilor de munca în economia secolului 21, 
activitate derulata pe perioada a 18 luni. 
2. Obiectiv Specific 2. 

Imbunatatirea abilitatilor de munca necesare în economia secolului 21, in vederea adaptarii 
activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in 
corelare cu domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, prin furnizarea de programe de 
formare profesionala pentru 300 angajati si certificarea a 91% dintre participanti (273 
persoane), activitate derulata pe perioada a 18 luni. 
3. Obiectiv Specific 3. 

Recunoasterea competentelor aferente cerintelor locurilor de munca din sectoarele 
economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare 
inteligenta conform SNCDI, prin Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe 
alte cai decât cele formale, respectiv non-formale si/sau informale, pentru 30 angajati si 
certificarea a 91% dintre participanti (28 persoane), activitate derulata pe perioada a 18 luni. 
4. Obiectiv Specific 4. 

Sprijinirea a 36 întreprinderi care-si desfasoara activitatea într-unul din sectoarele 
economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de 
specializare inteligenta conform SNCDI, pentru crearea de programe de formare profesionala de 
invatare la locul de munca, din care minim 4 intreprinderi vor introduce programe de invatare la 
locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului, activitate derulata pe perioada a 18 luni. 

 

 

 

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta pe: 
- e-mail: artforestcompany@yahoo.com  
 

- Tel:  
0745.224.187 
0754.583.763 
 

 
Cu deosebita consideratie, 

Echipa ART FOREST COMPANY SRL - Partener 1  

mailto:artforestcompany@yahoo.com

