
                                                                                 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

21.02.2022 

Conferință final proiect 
„Angajați performanți”- POCU/464/3/12/128105 

 
 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Tulcea în calitate de beneficiar, a implementat în 
parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Constanța și Giga Prod S.R.L. din Brăila, proiectul 
„Angajați performanți!”, POCU 464/3/12/128105, pe o durată de 22 luni, începând cu 04 Februarie 
2020 până la 24 Februarie 2022 (23 decembrie 2020  -15 martie 2021 perioadă de suspendare), în 
regiunea de Sud-Est, mai exact în județele Tulcea, Constanța și Brăila.  
Proiectul „Angajați performanți!”, a fost cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, axa prioritară „Locuri de muncă pentru toți”, obiectiv specific 3.12: „Îmbunătățirea nivelului de 
cunoștințe/competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform 
SNC (Strategia Națională pentru Competitivitate) și SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare) ale angajaților”, valoarea totală a acestuia ajungând la 3,924,394.96 lei, din 
care asistența financiară nerambursabilă fiind de 3,850,289.17 lei. 

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea numărului de angajați din regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est, județele Tulcea, Constanța și Brăila care au beneficiat de un nivel îmbunătățit de 
cunoștințe, competențe sau aptitudini aferente sectoarelor economice, conform domeniilor 
identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate (SNC) și Strategia Națională de Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare (SNCDI). Astfel, prin proiect s-a creat angajamentul formării a 380 de angajați și 
sprijinirea a minimum 36 de întreprinderi pentru a introduce și desfășura programe de învățare la 
locul de muncă. 

Atât indicatorii cât și rezultatele proiectului au fost îndeplinite cu succes – grupul țintă a fost alcătuit 
din 396 persoane participante la programele de formare profesională din care 382 persoane 
absolvente/certificate, la programe de formare precum: inspector în domeniul securității și sănătății 
în muncă, operator introducere validare și prelucrare date, responsabil cu protecția datelor cu 
caracter personal, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, specialist în 
managementul deșeurilor, expert prevenire-reducere riscuri tehnologice și competențe informatice. 
De asemenea au fost create 36 de pachete personalizate pentru cele 36 IMM-uri sprijinite în cadrul 
proiectului dintre care una a și introdus programul de învățare la locul de muncă.  

 

 



                                                                                 

 

 

Proiectul a asigurat activități de informare și conștientizare a angajatorilor printr-o campanie 
publicitară media activă-plătită, au fost promovate temele orizontale și secundare, la 348 de 
participanți li s-au aplicat evaluări psihometrice cu ajutorul unui instrument de evaluare abilități-
online ce a dus mai departe la întocmirea unor dosare personale cu identificarea nevoilor și 
recomandări pentru programele de formare care le-ar putea urma, s-au organizat peste 7 workshop-
uri de conștientizare, etc. acestea reprezentând o parte dintre rezultatele realizate cu succes. 

Conferința de final de proiect se va desfășura în mediul online, pe platforma Zoom, miercuri, 23 

Februarie 2022, ora 11:00, accesând link-ul: 

https://us02web.zoom.us/j/9399860157?pwd=MGdIeGcvSnd5WjBCWDYrY04yRmJZQT09     

Meeting ID: 939 986 0157 

Passcode: 368149    

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului puteți accesa pagina 
web a proiectului https://angajatiperformanti.ro.  

 

https://angajatiperformanti.ro/

