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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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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 PROIECT



A4. Sprijin acordat intreprinderilor in vederea elaborarii 

de programe de invatare la locul de munca

Proiectul este relevant pt SNC2015-2020 deoarece creaza premisele

cresterii niv. de competitivitate a min.36 de IMMuri care activeaza in unul

dintre sectoarele cu potential competitiv identificate in cadrul strategiei.

Proiectul raspunde premisei viziunii #1, contribuind la „valorificarea celor

mai bune avantaje de care dispune Romania” intr-un sector in care tara

noastra ocupa un loc fruntas in ceea ce priveste productia si consumul,

„precum si a resurselor locale de calificare, initiativa antreprenoriala si

factori naturali”.



A4. Sprijin acordat intreprinderilor in vederea elaborarii 

de programe de invatare la locul de munca

Adresandu-se in mod direct factorilor de decizie din cadrul IMM, proiectul

vizeaza imbunatatirea cunostintelor si competentelor profesionale ale angajatilor in

scopul adaptarii activitatii firmelor la dinamica domeniilor de specializare inteligenta

identificate prin SNCDI2014–2020. Aplicarea in practica a calificarilor dobandite in

timpul cursurilor organizate prin proiect va contribui la atingerea OS1 al SNCDI2014–

2020 „crearea unui mediu stimulativ pentru iniþiativa sectorului privat, prin

instrumente de antrenare a antreprenoriatului” si viziunii „In 2020, România va

deveni competitiva la nivel regional si global, prin inovare alimentata de cercetare-

dezvoltare, generând bunastare pentru cetateni”.



A4. Sprijin acordat intreprinderilor in vederea elaborarii 

de programe de invatare la locul de munca

Activitatile instruire sunt relevante pentru obiectivele SN de invatare pe tot 
parcursul vietii, avand in vedere dinamica modificarilor din perspectiva 
progresului tehnologic. Participarea la cursuri de calificare/certificare a 
competentelor reduce riscul de pierdere a locului de munca. In plus, 
dezvoltarea IMM-urilor ca urmare a indeplinirii obiectivelor proiectului va 
avea ca efect multiplicator crearea de noi locuri de munca in concordanta cu 
SN pt Ocuparea Fortei de Munca2014-2020.
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Organizarea activitatii de realizare a programelor de invatare la locul de 
munca aferente  intreprinderilor in vederea sprijinirii a 15 întreprinderi 
(IMM-uri) din industria de morărit, panificație și patiserie în vederea 
introducerii de programe de învățare la locul de muncă.

Elaborarea programelor de invatare la locul de munca pt 15 firme va 
reprezenta un important sprijin acordat intreprinderilor pentru 
imbunatatirea nivelului competitional, permitand acestora sa anticipeze 
nevoile viitoare de competente, atat la nivel de angajator cat si la nivel 
regional, facand astfel fata provocarilor mediului economic si competitional 
aflat in permanenta schimbare.

Includerea in politica de personal a programelor de invatare continua si 
dezvoltare in cariera va contribui la modificarea atitudinii conducatorilor de 
intreprinderi/organizatii care nu acorda importanta cuvenita investitiei in 
dezvoltarea propriilor resurse umane.
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REZULTATELE activitatii A4.1.

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



Metodologia de organizare a activitatii de realizare a programelor
de invatare la locul de munca aferente fiecarei intreprinderi vizate 

- contractarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea a 15 programe de 
invatare la locul de munca, 
- intocmirea criteriilor de selectare a firmelor care si-au exprimat interesul de a 
primi sprijin in cadrul proiectului, 
- evaluarea firmelor inscrise in baza criteriilor, 
- semnarea conventiilor prin care firmele selectate vor beneficia de sprijin gratuit 
in elaborarea programelor de invatare la locul de munca
- stabilirea responsabilitatilor partilor implicate: 
a. solicitantul finantare prin intermediul expertului „Coordonator activitate 
elaborare programe de invatare” care va media relatia consultant-beneficiar, 
b. firmele beneficiare care vor furniza informatiile solicitate de catre consultanti si 
care vor colabora pe tot parcursul procesului de elaborarea a documentatiilor,
c. consultantul care va elabora documentul solicitat conform cerintelor de 
continut si calitate solicitate. 
- predarea documentatiei finale se va face in baza unui proces verbal de primire si 
a unui raport de acceptanta semnat de catre benficiarul final.



Criterii de selectie intreprindre

-Firmele care vor beneficia de sprijin prin proiect trebuie sa fie din randul 
intreprinderilor mici si mijlocii, 
-Firmele care vor beneficia de sprijin prin proiect trebuie sa aiba activitate in 
domeniul morarit, panificatie si produse fainoase
-Firmele care vor beneficia de sprijin prin proiect trebuie sa fie din regiunile Nord 
Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Centru. 
-Firmele care vor beneficia de sprijin prin proiect trebuie sa fi participat la 
campania de informare a angajatorilor A1.1 din proiect
-Firmele care vor beneficia de sprijin prin proiect trebuie sa se inscrie in proiect 
printr-o cerere adresata Rompan, adica sa aiba o intentie in acest sens
-Elaborarea grilei de evaluare in vederea selectarii firmelor ce vor beneficia de 
sprijin



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

Pentru orice informatii suplimentare
va puteti adresa la mail 

tehnic@rompan.ro

mailto:tehnic@rompan.ro

