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Lansare proiect “ACTUAL- Actualizarea competențelor angajaților în raport cu 
necesitatea pieței” 

 
             Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Tulcea, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu 
A&C PROIECTE ȘI CONSULTANȚĂ MANAGERIALA SRL, ANTREC TULCEA și RESUM 
CONSULTING SRL anunță implementarea proiectului ”ACTUAL- Actualizarea competențelor 
angajaților în raport cu necesitatea pieței”, cod Mysmis: 128290. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului egal la învățare pe tot parcursul 
vieții pentru toate grupurile de vârstă prin sprijinirea a 36 de IMM-uri care activează în sectoarele 
Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Construcții, Procesarea alimentelor și băuturilor, din Regiunile 
Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, în vederea elaborării și introducerii unor programe de 
învățare la locul de muncă precum și prin oferirea de servicii de formare profesională și evaluarea și 
certificarea competențelor profesionale pentru 326 angajați, în concordanţă cu cerinţele locurilor de 
muncă din sectoarele economice /domeniile identificate conform SNC şi SNCDI. 

 
 Rezultatele așteptate în cadrul proiectului sunt:  

          - 290 persoane participante la cursuri în vederea dezvoltării abilităților și competențelor în 
domeniile vizate, sporindu-și astfel șansele de a-și dezvolta competențele necesare în vederea 
dezvoltării profesionale; 
          - 262 persoane certificate; 
          - 32 persoane certificate în urma evaluării competențelor obținute pe alte căi decât cele formale; 

- 36 IMM-uri sprijinite, care vor beneficia de support în vederea elaborării şi introducerii unor 
programe de învăţare la locul de muncă, sporind astfel şansele angajaţilor de a participa la programe 
de învăţare. 

 
    Valoarea totală a proiectului: 4,562,524.00 lei 
     Valoare cofinanțare UE: 3,782,484.91 lei 
     Dată începere proiect: 16.03.2020 
     Dată finalizare proiect: 15.09.2021 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 
Persoane de contact:  

 Camera de Comert si Industrie Tulcea  
Stefan Catalin Andrei – Manager de proiect – tel. 0765.245.480 
Jelescu Florentina– Coordonator recrutare si selectie – tel. 0743.608.693 
e-mail actual128290cciatl@gmail.com  
 

 A & C Proiecte si Consultanta Manageriala SRL 
Cijmaroiu Augustin – Coordonator partener – tel . 0723.277.512, e-mail acproiecte@yahoo.ro  
 

 Asociatia Nationala De Turism Rural Ecologic Si Cultural-ANTREC Romania Filiala Tulcea 
Gheorghe Silviu – Coordonator partener – tel. 0755.360.463, e-mail actualantrectulcea@gmail.com  
 

 Resum Consulting SRL 
Chirita Alexandru - Coordonator partener – tel. 0745.140.297, e-mail resum_consulting@yahoo.com  
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