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Componenta 1 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / componente / aptitudini 

pentru angajați – Regiuni mai puțin dezvoltate 

 

Axa prioritară – Locuri de muncă pentru toți 

 

Operațiunea –  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini 

aferente sectoareloreconomice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale 

angajaților 

 

 

Perioada de implementare:  Octombrie 2019 – Aprilie 2021 
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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. 
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 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 continua 
 

2. Cresterea performantelor in plan profesional pentru 442 persoane care vor 
participa la cursurile de calificare si perfectionare 
 

3. 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 Brutar 
 

4. Sprijinirea a 15 intreprinderi (IMM-uri) din industria de morarit, panificatie 
si patiserie in vederea introducerii de programe de invatare la locul de 
munca 
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REGIUNI ELIGIBILE 
                                 
 Nord-Est 
 Sud Est                                          
 Sud Muntenia                                                    
 Sud Vest Oltenia  
 Centru 
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Grupul tinta va fi selectat cu respectarea urmatoarelor principii: 

A) apartenenta la categoria de grup tinta eligibila, respectiv: 

angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) ce 

provin din întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-

unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

 

GRUPUL ȚINTĂ 
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B) indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii 

1. persoana este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu 

timp parţial) 

2. locul de muncă ocupat este în regiunea de dezvoltare în care se implementează 

activităţile proiectului 

3. persoana îşi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial 

competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI 

C) principiului egalitatii de sanse si indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, 

categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica 

necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu 

care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in 

conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor 

recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural, sau in orice alte domenii ale 

vietii publice. 

GRUPUL ȚINTĂ 
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 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 FAINOASE - COR 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 

REZULTATE 
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REZULTATE 

Rezultate A0.1 Managementul proiectului 
 
*activitatile realizate conform planificarii, obiectivele realizate, indicatorii atinsi 
*planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor din proiect pentru 
indeplinirea obiectivelor acestuia in conditiile prevazute de contractul de 
finantare 
*cererile de rambursare/plata depuse conform graficului 
*1 set de proceduri specifice de implementare elaborate si diseminate 
*actualizarea procedurilor de lucru pe toata durata de implementare a 
proiectului in vederea imbunatatirii lor 
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REZULTATE 

Rezultate A0.2 Interventii suport (indirecte) necesare implementarii proiectului 
*realizarea de masuri de informare si publicitate: afise amplasat la sediul de 
implementare al proiectului; promovarea sprijinului acordat prin FSE/ ILMT in 
randul persoanelor din grupul tinta si prin materialele utilizate in cadrul 
proiectului, inclusiv certificatele de prezenta sau alte certificate la cursurile de 
formare; promovarea online a proiectului (L1-L18) pe site-ul solicitantului; 2 
anunturi de presa (unul la inceputul si unul la sfarsitul proiectului); 
*achizitiile derulate conform planului de achizitii, cu respectarea legislatiei in 
vigoare si instructiunilor AMPOCU in domeniu; 
*bunurile si serviciile necesare proiectului achizitionate conform specificatiilor 
tehnice din documentatiile de atribuire; 
*efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru functionarea de ansamblu a 
proiectului si care nu au putut fi atribuite direct activitatilor. 
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A1.1 Organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare si 
perfectionare 

Subactivitatea de informare a angajatorilor din regiunile Nord Est, Sud Est, 
Sud Muntenia, Sud Vest si Centru se va realiza continuu pe parcursul 
implementarii proiectului. Scopul acestei activitati este constientizarea 
angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la 
programe de formare continua. In mod concret, angajatorii din domeniul 
morarit, panificatie si produse fainoase vor fi informati despre oportunitatea 
implicarii in activitatile proiectului si in special prin incurajarea propriilor 
angajati de a participa la cursuri de calificare si perfectionare, precum si la 
programe de evaluare si certificare a competentelor dobandite pe alte cai decat 
cele formale, respectiv non-formale si/sau informale.  
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A1.1 Organizarea si desfasurarea cursurilor de 
calificare si perfectionare 

Materialele de informare transmise angajatorilor vor detalia beneficiile 
participarii angajatilor la programele de formare profesionala si vor prezenta 
conditiile de acces in proiect, de inscriere in programul de formare 
profesionala/programul de evaluare si certificare competente profesionale 
derulate in regiune in vederea recrutarii grupului tinta, precum si detalii 
despre selectarea firmelor care vor beneficia de sprijin in elaborarea si 
introducerea de programe de invatare la locul de munca. 
Prima luna de implementare va fi dedicata preponderent organizarii 
operationale a subactivitatii: vor fi stabilite procedurile de lucru si modalitatile 
de comunicare cu echipa de management, monitorizare si raportare, vor fi 
definitivate documentele de implementare a subactivitatii, inclusiv lista 
livrabilelor/documentelor utilizate, etc 
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REZULTATE 

Rezultate A1.1 Informarea angajatorilor din regiunile vizate de proiect in 
vederea constientizarii importantei si necesitatii participarii angajatilor la 
programe de formare continua 
* minim 36 de IMMuri din industria de morarit, panificatie si produse 
fainoase sprijinite in cadrul proiectului 
* 1 conferinta si 5 work-shop-uri regionale pentru constientizarea 
angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la 
programe de formare continua in vederea adaptarii lucratorilor si activitatii la 
dinamica sectorului economic cu potential competitiv din care fac parte. 
*1 platforma online functionala 
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Procesul de selectie a grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in 
cadrul proiectului presupune parcurgerea mai multor etape: 
1) cooptarea si inregistrarea potentialilor beneficiari; 
2) selectarea persoanelor inregistrate 
3) inscrierea beneficiarilor in grupul tinta 
Toate aceste etape vor avea un parcurs consecutiv individual, in functie de 
momentul inregistrarii potentialului beneficiar 

A1.2 Selectarea si inregistrarea grupului tinta ce va participa la sesiunile 
de formare profesionala, precum si la evaluarea si certificarea 
competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale 
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REZULTATE 

2) Selectarea/validarea persoanelor inregistrate se va face de catre 
expertii cooptare si selectare GT, in baza criteriilor mentionate 
anterior, conform celor completate de catre persoanele interesate 
in formularul „Fisa de evaluare individuala”. O persoana va 
putea fi inscrisa in grupul tinta numai daca a obtinut „DA” la 
toate criteriile enuntate. 

3) Inscrierea beneficiarilor in grupul tinta presupune inregistrarea 
persoanelor validate ca fiind eligibile. Pentru persoanele validate 
ca fiind eligibile platforma informatica va pune la dispozitie o 
serie de formulare pe care acestia le vor descarca, le vor completa 
si semna si le vor incarca in sistem. 
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REZULTATE 

Rezultate A1.2 Selectarea si inregistrarea grupului tinta ce va participa la 
sesiunile de formare profesionala, precum si la evaluarea si certificarea 
competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale 
 
*minim 537 persoane recrutate si selectate in GT in vederea participarii la 
program 
*1 baza de date cu potentialii beneficiari ai proiectului 



 

 

 A2.1 – Organizarea și desfășurarea cursurilor de calificare și 
perfecționare  

REZULTATE 

  
 

Aceasta subactivitate vizeaza nevoile specifice a minim 442 persoane, cu 
scopul obtinerii calificarii nivel 2 Brutar si Nivel 2 Operator prelucrare 
produse faionoase, precum si cu scopul perfectionarii in meseria “Brutar”. 
Astfel, in cadrul proiectului vor fi organizate urmatoarele cursuri: 
- curs calificare nivel 2 “Brutar” la care vor participa 15 persoane 
- curs calificare nivel 2 “Operator prelucrare produse fainoase” la care 
vor participa in total 332 de persoane 
- curs perfectionare “Brutar” la care vor participa in total 95 de 
persoane 
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REZULTATE 

  
 

Avand in vedere faptul ca pentru nivelul de pregatire 2 sunt necesare 360 de 
ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica, iar grupa de teorie poate fi de 
maxim 28 persoane, iar cea de practica de maxim 14 persoane, grupele vor fi 
organizate astfel: 
- pentru cursul de calificare “Brutar”, la care vor participa 15 
persoane, va fi organizata 1 grupa a 15 persoane atat pentru pregatirea 
teoretica cat si pentru pregatirea practica 
- pentru cursul de calificare “Operator prelucrare produse fainoase”, 
la care vor participa 332 persoane vor fi organizate 14 grupe a cate 23- 24 
pers/grupa (pentru pregatire teoretica) si 28 de grupe a cate 11-12 pers/grupa 
(pentru pregatire practica) 

A2.1 – Organizarea și desfășurarea cursurilor de calificare și 
perfecționare  
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A 3.1 Organizarea si derularea procesului de evaluare si certificare a 
competentelor profesionale 
 
Prima luna de implementare va fi dedicata preponderent organizarii 
operationale a subactivitatii: vor fi stabilite procedurile de lucru si 
modalitatile de comunicare cu echipa de management, monitorizare si 
raportare, vor fi definitivate documentele de implementare a subactivitatii, 
inclusiv lista livrabilelor/documentelor utilizate, etc 
Aceasta subactivitate vizeaza nevoile specifice a minim 95 persoane care vor 
participa la programul de evaluare si certificare a competentelor dobandite 
pe alte cai decat cele formale, respective non-formale si /sau informale, 
respectiv li se vor recunoaste competentele aferente cerintelor locurilor de 
munca din sectorul din care provin - morarit, panificatie si produse fainoase 
- pentru calificarea Brutar. Accesul la programul de evaluare se va face in 
urma derularii activitatilor A1.1 si A1.2. 
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A 3.1 Organizarea si derularea procesului de evaluare si certificare a 
competentelor profesionale 
Etapele procesului de evaluare a competentelor profesionale sunt: 

- Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, candidatul 

analizează, asistat de evaluatorul de competenţe profesionale, propria performanţă 

profesională în raport cu conţinutul standardului ocupaţional/standardului de 

pregătire profesională. 

- Evaluatorul de competenţe profesionale explică şi detaliază, la cerere, 

conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional/standardului de pregătire 

profesională. 

- În funcţie de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competenţe 

profesionale recomandă candidatului să intre în procesul de evaluare pentru întregul 

standard sau pentru o parte a acestuia ori să nu intre în procesul de evaluare. 

- Evaluatorul de competenţe profesionale prezintă candidatului metodele de 

evaluare care vor fi utilizate şi stabileşte programul de desfăşurare a procesului de 

evaluare de comun acord cu candidatul. 



 

 

 

ID Proiect: POCU/464/3/12/128162 

REZULTATE 

Rezultate A 3.1 Organizarea si derularea procesului de evaluare si 
certificare a competentelor profesionale 
 
*Min 95 de persoane participante la procesul de evaluare/validare si 
recunoastere a experientei si invatarii anterioare, inclusiv a competentelor 
dobandite in contexte de invatare non formale si/sau informale, pentru 
calificarea Brutar 
 
*Min. 87 persoane care obtin calificarea Brutar in urma procesului de 
evaluare a competentelor profesionale obtinute pe cai non formale si/sau 
informale (91.57% din total participanti) 
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Ca solutie punctuala pentru rezolvarea problemei cu care se confrunta 
IMM-urile in planificarea pe termen lung a strategiei de dezvoltare a 
reurselor umane, in proiect a fost prevazuta  activitatea de realizare a 15 
programe de invatare la locul de munca. 
Scopul activitatii este sa ajute 15 IMMuri din domeniu vizat de proiect 
(estimate 3 IMM- uri/regiune vizata de proiect) sa evolueze din pozitia 
curenta intr-una mai competitiva prin fructificarea resurselor umane 
calificate. 
Firmele care vor beneficia de sprijin prin proiect vor fi selectate din randul 
intreprinderilor mici si mijlocii, cu activitate in domeniul morarit, 
panificatie si produse fainoase din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud 
Muntenia, Sud Vest, Centru. Activitatea va fi promovata in timpul 
campaniei de informare a angajatorilor (A1.1). IMM-urile interesate in 
obtinerea acestui sprijin vor putea sa se inscrie in program, urmand ca 
selectia lor sa se faca conform punctajului obtinut in baza unei grile de 
evaluare. 
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REZULTATE 

Rezultate A4.1 Realizarea a 15 programe de invatare la locul de munca 
pentru intreprinderi care-si desfasoara activitatea in domeniul morarit, 
panificatie si produse fainoase 
 
*15 programe de invatare la locul de munca pentru intreprinderi care-si 
desfasoara activitatea in domeniul morarit, panificatie si produse fainoase 
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VĂ MULȚUMIM PENTRU 
ATENȚIE! 

 
tehnic@rompan.ro 
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