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Reducerea decalajului digital pentru angajatii si IMM-urile din Regiunea Vest 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, în parteneriat cu Asociația Drumul spre Vest 

din județul Hunedoara, a demarat implementarea unui nou proiect cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți.  

Valoarea totală a proiectului 4,164,256.87 lei, din care 4,091,595.75 lei finanțat prin Programul Operational 

Capital Uman). 

Obiectivul general al proiectului „Reducerea decalajului digital pentru angajatii si IMM-urile din Regiunea 

Vest“ este dezvoltarea competențelor digitale pentru 308 angajați din Regiunea Vest, care va fi atins prin 

formare profesională, prin servicii de sprijin și instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode și 

practici inovative de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă, care să sprijine 

direct cel puțin 36 de IMM din Regiunea Vest și implicit, angajații acestora. Sunt planificate atât cursuri 

pentru pentru dezvoltarea competentelor digitale – un curs Social Media și Customer Relationship 

Management (CRM) și un curs Cloud Computing, cât și cursuri de calificare sau inițiere – calificare: 

Competente informatice; Web Design si Java, inițere: Competențe Digitale de Utilizare a Tehnologiei 

Informației ca Instrument de Învățare și Cunoaștere. Persoanele participante la cursuri vor dobândi 

competențe digitale care îi vor ajuta să devină mai eficienți și competitivi la locul de muncă, să cunoască și 

să utilizeze tehnologii de ultimă generație, respectiv să fie capabili să adapteze și utilizeze tehnologiile în 

funcție de activitatea specifică de la locul de muncă, să inoveze permanent și să se perfecționeze continuu 

în funcție de evoluțiile acestor tehnologii. 

 

Pentru mai multe informații puteți contacta beneficiarul la sediul din Arad, strada Closca, nr. 5, telefon 

0730188291, email:ccia@ccia-arad.ro 


