



	introduceti titlul proiectului 11: ID Proiect: POCU/464/3/12/128162
	introduceti titlul proiectului 12: ”Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase”Proiect cofinanțat din Fonduri Europene Structurale și de Investiții din România prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
	introduceti titlul proiectului 13:             Obiectivele specifice ale proiectului:1. Cresterea gradului de interes si constientizare a angajatilor din industria de morarit, panificatie si produse fainoase din regiunile vizate de proiect privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua2. Cresterea performantelor in plan profesional pentru 442 persoane care vor participa la cursurile de calificare si perfectionare3. Evaluarea / validarea si recunoasterea experientei si invatarii anterioare, inclusiv a competentelor dobandite in contexte de invatare non formale si / sau informale, pentru 95 de persoane, pentru calificarea Brutar4. Sprijinirea a 15 intreprinderi (IMM-uri) din industria de morarit, panificatie si patiserie in vederea introducerii de programe de invatare la locul de munca
	introduceti titlul proiectului 14: Obiectivul general al proiectului este de a contribui la cresterea competitivitatii profesionale prin dezvoltarea resurselor umane, prin facilitarea accesului la servicii de formare profesionala continua si servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru 537 persoane – angajati din industria de morarit, panificatie si produse fainoase din regiunile  Nord-Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia și Centru in vederea cresterii performantelor in plan profesional, in concordanta cu cerintele locurilor de munca din sectorul de morarit, panificatie si produse fainoase.
	introduceti titlul proiectului 15: ”Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din industria de morărit, panificație și produse făinoase”PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE ROMPANConținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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	introduceti titlul proiectului 17: - 537 persoane in grupul tinta in vederea participarii la program- 15 persoane calificate prin cursul de calificare BRUTAR - COR 7412.1.1- 332 persoane calificate la cursul de calificare nivel 2 OPERATOR PRELUCRARE PRODUSE FAINOASECOR 816027 - 95 persoane calificate prin cursul de perfectionare BRUTAR COR 751201- 95 de persoane participante la procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru calificarea BRUTAR
	introduceti titlul proiectului 18: Componenta 1 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / componente / aptitudini pentru angajați – Regiuni mai puțin dezvoltateAxa prioritară – Locuri de muncă pentru toțiOperațiunea –  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoareloreconomice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajațilorPerioada de implementare:  Octombrie 2019 – Aprilie 2021
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