
                                                                                 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Lansare proiect-29 mai 2020-Tulcea 

 
02.06.2020 

Finanțare europeană pentru implementarea unor programe de învățare 
la locul de muncă și adaptarea întreprinderilor/ antreprenorilor din 

sectoarele economice cu potențial competitiv/ domeniile aferente de 
specializare inteligentă (conform SNC/ SNCDI) din Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est  

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Tulcea în calitate de beneficiar al 

finanțării, în parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanța și Giga Prod S.R.L. 

Brăila a lansat vineri, 29 mai a.c. proiectul „Angajați performanți”, cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Conferința de lansare a avut loc în mediul online, pe platforma Zoom, începând cu 

ora 14.00. 

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 

(respectiv județele Tulcea, Constanța, Brăila, Galați) și este destinat persoanelor 

având calitatea de angajați în întreprinderi care își desfășoară activitatea principală 

sau secundară și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele 

economice cu potențial competitiv (identificate conform SNC) și în domeniile de 

specializare inteligentă (conform SNCDI) la nivelul acestei regiuni. 

Prin acest proiect vor beneficia de cursuri gratuite de formare profesională 380 

persoane- angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp 

partial), astfel: 

- 100 de persoane din județul Tulcea; 



                                                                                 
 

- 200 de persoane din județul Constanța; 

- 40 de persoane din județul Brăila; 

- 40 de persoane din județul Galați. 

In cadrul proiectului, se urmărește acordarea de sprijin unui număr de minim 36 

întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul 

de muncă,  fiind vizate în primul rând cele corespunzătoare persoanelor formate prin 

proiect. 

Valoarea totală a proiectului este de 3,924,394.96 lei, din care asistența financiară 

nerambursabilă este de 3,850,289.17 lei. 

La eveniment au participat reprezentanți ai instituţiilor publice din Regiunea Sud – 

Est, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai sectorului privat din 

domeniile turismului, industriilor creative, construcțiilor, procesarea alimentelor și 

băuturilor, precum şi jurnalişti. 

Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi! 

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului 

puteți accesa pagina web https://angajatiperformanti.ro. 

Persoane de contact: 

• CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TULCEA- Manager de proiect 

Florentina JELESCU, tel. 0743 608 693, e-mail: angajatiperformanti.ro 

• UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA- coordonator Partener 1 

Cosmin FILIP, tel. 0722 425 276, e-mail: filip.cosmin@univ-ovidius.ro 

• GIGA PROD S.R.L.- coordonator Partener 2 

Gheorghe Marius TERZEA, tel. 0239 611 058, e-mail: office@gigaprod.ro 
 

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

https://angajatiperformanti.ro/

