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Informare cu privire selecția celor 37 de IMM-uri din județele Ialomița, 
Călărași și Giurgiu din Regiunea Sud Muntenia în vederea implementării 

de proceduri aferente programelor de învațare la locul de muncă 
 
 
 
 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița (CCIA IL în calitate de Lider de 
Parteneriat și Asociaţia de Dezvoltare EQ (ADEQ) în calitate Partener 1 
implementează proiectul „EŞTI ANGAJAT, FII CALIFICAT!” cu scopul promovării 
învățării pe tot parcursul vieții, valorificarea oportunităților de dezvoltare locală și 
dezvoltarea cunoștințelor și abilităților pentru un număr de 336 de persoane din 
Regiunea Sud Muntenia, în vederea: 

- creșterii participării la învatare pe tot parcursul vieții și cresterea 
relevanței sistemelor de educație și formare profesională pentru piața 
muncii; 

- creșterii accesului la oportunități de învățare pe tot parcursul vieții; 
- schimbării percepției și nivelului de acceptare al angajaților și 

angajatorilor cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții, pentru o mai 
bună aliniere la nevoile pieței muncii; 

- creșterii productivității și competitivității IMM-urilor care folosesc forța 
de muncă calificată și specializată; 

- creșterii nivelului investițiilor angajatorilor în formarea la locul de 
muncă. 

 
 
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă promovarea învăţării pe tot parcursul 
vieţii, valorificarea oportunităţilor de dezvoltare locală şi dezvoltarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor pentru un număr de 336 de persoane din Regiunea Sud Muntenia. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
OS1 –  Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii, prin 15 evenimente de 
conştientizare şi informare, în rândul angajatorilor şi angajaţilor din Regiunea Sud 
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Muntenia, ca urmare a necesităţii adaptării la schimbările pe care piaţa muncii şi 
piaţa globală le impun, pentru a putea dobândi competenţele necesare practicării 
ocupaţiilor care şi-au schimbat conţinutul sau a celor nou - apărute datorită 
introducerii progresului tehnologic, creşterii mobilităţii transnaţionale a forţei de 
muncă, dezvoltării competenţelor digitale şi consolidării competitivităţii economice. 
Cele 15 evenimente de constientizare privind importanţa şi necesitatea participării 
angajaţilor la programe de formare continuă vor avea ca scop informarea unui număr 
de 375 persoane care se pot înscrie în grupul ţintă al proiectului. Se urmăreşte 
promovarea modelelor de bună practică de la nivel regional, naţional şi European; 
 
OS2 – Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru un număr de 336 de persoane 
angajate în IMM-uri din Regiunea Sud Muntenia, ca răspuns la nevoile sociale şi 
economice cu care întreprinderile se confruntă ca urmare a creşterii mobilităţii 
transfrontaliere, necesităţii implementării unor tehnologii inovatoare care să permită 
creşterea productivităţii şi a competitivităţii IMM-rilor, utilizarea eficientă a 
resurselor, adaptarea şi corelarea educaţiei la cerinţele pieţei muncii. Se vor derula 24 
sesiuni de formare în Regiunea Sud Muntenia, din care: Electrician exploatare medie şi 
joasă tensiune (N3)-5gr, Mecanic auto (N3)-2gr, Instructor/preparator formare 
(specializare)-2gr, Tinichigiu auto (N2)-3gr, Lucrător în alimentaţie (N2)-2gr, Lucrător 
în comerţ (N2)-1gr, Confecţioner asamblor articole din textile (N2)-6gr, Ospătar 
(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie (N3)-3gr, ca răspuns la nevoia de formare 
profesională identificată conform analizei de nevoi realizată de membrii 
parteneriatului. 
 
OS3 – Asistenţă şi sprijin în implementarea programelor de învăţare la locul de muncă, 
inclusiv consiliere on-line, pentru 36 de IMM -uri din Regiunea Sud Muntenia. Prin 
proiect se vor specializa 28 de angajaţi în domeniul Instructor/preparator formare cu 
scopul susţinerii IMM -urilor în dezvoltarea unor proceduri care să contribuie la 
implementarea programelor de învăţare la locul de muncă adaptate la standardele de 
calitate impuse de antreprenori. Pentru a favoriza stimularea angajatorilor în direcţia 
dezvoltării competenţelor angajaţilor lor, în vederea sporirii capacităţii de inserţie 
profesională şi a adaptabilităţii acestora la dinamica sectoarelor economice cu 
potenţial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI, implementarea şi dezvoltarea de programe de învăţare la 
locul de muncă, prin proiect se va crea un Parteneriat pentru formarea profesioanală 
continuă la locul de muncă, parteneriat format din furnizori de formare autorizaţi 
ANC, IMM-uri care au implementat programe de formare profesională la locul de 
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muncă, IMM-uri care doresc să dezvolte programe de formare profesională la locul de 
muncă pentru a-și adapta angajaţii la cerinţele tehnologice actuale şi pe care 
competiţia le impune. Pe platforma IT a Liderului se va crea un spaţiu virtual pentru 
un schimb deschis de metodologii, materiale, instrumente de formare, resurse şi idei, 
ajutând la promovarea bunelor practici şi ridicarea standardelor în domeniul, învățare 
pe tot parcursul vieții. 

 
Activitatea A2.2 Derularea de activități de sprijin oferite întreprinderilor în vederea 
elaborării și introducerii unor programe de învatare la locul de muncă are ca scop 
oferirea de către L si P1 a unui pachet de servicii de asistență, consiliere și sprijin, 
menit să ajute 36 de IMM-uri eligibile, ce vor fi selectate in cadrul A2.2.  
 
 
Asistența și sprijinul oferit în vederea elaborării și implementării procedurilor de 
formare, programelor de învățare la locul de muncă, instrumentelor și metodologiilor 
de formare la nivelul IMM-urilor selectate – constă în: 

- realizarea planului de pregătire profesională cu scopul: actualizării și dezvoltării 
sistematice a cunoștințelor generale, profesionale și de specialitate, însușirea 
noilor realizări tehnici în domeniile de specialitate; însușirea unor metode și 
procedee în domeniul organizării locului de muncă și a executării lucrărilor în 
condițiile retehnologizării și informatizării proceselor de muncă; asigurării 
pregătirii corespunzătoare în vederea obținerii unei calificări cerute de o functie 
superioară (perspectiva promovării); cunoașterii detaliate a echipamentelor și 
instalațiilor din responsabilitatea postului, în vederea eliminării avariilor 
datorate personalului; formării ca instructor/tutore/maistru în domeniul 
instruirii personalului din subordine; cunoașterii detaliate a principiilor și 
mediului de funcționare a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor 
deservite, în vederea eliminării accidentelor de muncă; creșterii gradului de 
specializare în vederea remedierii oportune a deficiențelor și disfuncțiilor din 
cadrul proceselor productive; lărgirii specializării și atestării în domenii 
complementare postului, astfel încât IMM-ul să-și poată asigura propriul service 
în cazul noilor tehnologizări. 

- studiul și analiza documentelor IMM-ului referitoare la structura de personal, 
atribuțiile fișelor de post, analiza pregătirii și experienței profesionale în 
specialitate, analiza fluxului tehnologic, realizarea interviului cu 
managementul, șefii de departamente/secții și cu angajații, identificarea 
programelor de formare profesională necesare angajaților  
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- elaborarea procedurii de formare la locul de muncă, a metodologiilor, a 
programelor de curs și a instrumentelor ce vor fi utilizate în formarea la locul de 
muncă  

- stabilirea calendarului programului personal de pregătire cu evaluarea periodică 
a cunoștințelor. 

- asigurarea de către experții responsabili din partea L și P1 a secretariatului 
tehnic pe perioada derulării programelor de formare la locul de muncă.   

- asistența la instruirea care se va realiza, în procesul muncii, sub conducerea 
coordonatorilor/maistrilor/tutorilor. 

 
În prezent în cadrul activității A2.2 au fost elaborate intrumentele de lucru în cadrul 
activității și au fost selectate cele 37 IMM respectând principiile egalității de șanse și 
de tratament între femei și bărbați. Identificarea și selectarea IMM-urilor s-a făcut în 
baza acordurilor scrise ale IMM-urilor de a beneficia de asistență și sprijin pentru 
implementarea programelor de formare la locul de muncă pentru proprii angajați. 
Criteriul de selectare a fost primul venit, primul servit.  
Astfel că, participanții la implementarea de proceduri aferente programelor de 
învățare la locul de muncă sunt: 
 
NR. 
CRT 

DENUMIREA FIRMEI LOCALITATEA COD CAEN PRINCIPAL 

1 DECORA REZIDENT 
SRL 

CĂLĂRAȘI 4120/lucrări de construcții a 
clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale 
2 CONFEX SRL CĂLĂRAȘI 1413/fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte 
3 PROINSTAL SRL 

 
CĂLĂRAȘI 4341/lucrări instalații electrice 

4 DALCONS 
CONSTRUCT SRL 

CĂLĂRAȘI 4120/lucrări de construcții a 
clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale 
5 QUEEN FOOD SRL 

 
CĂLĂRAȘI 5610/restaurante 

6 MASSTEX SRL CĂLĂRAȘI 4782/comerț cu amănuntul al 
textilelor, îmbrăcămintei și 

încălțămintei 
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7 ELECTROENEL 
SERVICES SRL 

 

CĂLĂRAȘI 4341/lucrări instalații electrice 

8 SPERANȚA TEX SRL CĂLĂRAȘI 1413/fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 

9 ZMC TRADING SRL CĂLĂRAȘI 2363/fabricarea betonului 
10 NISSINTEX FASHION 

SRL 
GIURGIU 1413/fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte 
 

11 RATTAN NOBLESS 
SRL 

GIURGIU 3109/fabricarea de mobilă 

12 TC CONSTRUCT SRL GIURGIU 4334/lucrări de vopsitorie, 
zugrăveli și montări de geamuri 

13 AUTOSEBASTIAN 
ASIST 

GIURGIU 4520 – întreținere și reparații 
auto 

14 WOODY GARDEN 
SRL 

GIURGIU 1629 – fabricarea altor produse 
din lemn 

15 ANSTHALL ACCENT 
SRL 

GIURGIU 4120/lucrări de construcții a 
clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale 
16 CONSIG SA GIURGIU 4120/lucrări de construcții a 

clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale 

17 ECOGREEN 
CONSTRUCT SRL 

GIURGIU 4211/lucrări de construcții a 
drumurilor 

18 AMAPAN SRL Giurgiu  5610/Restaurante 
19 TBRCM S.A. IALOMIȚA  5510 / Hoteluri si alte facilități 

de cazare similare 
20 VOINOIU COM SRL IALOMIȚA 4711/ comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și 
tutun 

21 HAPPY PICKLE SRL IALOMIȚA 1039 /Prelucrarea și 
conservarea fructelor și 

legumelor 
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22 CAMARA CU SUCURI 
SRL 

IALOMIȚA 1032 /Fabricarea sucurilor de 
fructe și legume 

23 TRIS COMPANY SRL IALOMIȚA 1512/ Fabricarea articolelor de 
voiaj și marochinărie și a 
articolelor de aranjament 

24 GH.DOJA 
CONSTRUCT SRL 

IALOMIȚA 4120 /Lucrări de construcție a 
clădirilor rezidențiale și 

nerezidentiale 
25 PREMIER COM SRL IALOMIȚA 6831/ Agenții imobiliare 
26 MIND S.A IALOMIȚA 2511/Fabricarea de construcții 

metalice și părți componente 
ale structurilor metalice 

27 CROITORIA 
ANASTASIA SRL 

IALOMIȚA 1412 Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte pentru lucru 

28 MTC VELER SRL GIURGIU 4619 Intermedieri în comerțul 
cu produse diverse 

29 COLOSSEUM 
NUTRITION SRL 

GIURGIU 5610/Restaurante 

30 CASANOVA SRL GIURGIU 4711 Comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 
produse alimentare, bauturi și 

tutun 
31 COSMO SRL GIURGIU 5510 Hoteluri și alte facilități de 

cazare similare 
32 DYA FLAVOURS SRL GIURGIU 1071 Fabricarea pâinii; 

fabricarea prajiturilor și a 
produselor proaspete de 

patiserie 
33 CEZAR IMPACT 

IMPERIUS SRL 
GIURGIU 1071 Fabricarea pâinii; 

fabricarea prajiturilor și a 
produselor proaspete de 

patiserie 
34 FLAVOURS 

CONCEPT SRL 
IALOMIȚA 5621 - Alte activități de 

alimentație n.c.a.. 
35 ROMOFFICE SRL IALOMIȚA 4120 Lucrări de construcție a 
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cladirilor rezidențiale și 
nerezidențiale 

36 PALETI GH. DOJA 
SRL 

IALOMIȚA 1624 - Fabricarea ambalajelor 
din lemn 

37 CONSTRUCT SHOP 
MARIA SRL 

IALOMIȚA 4120 Lucrări de construcție a 
clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale 
 
 
 
Elaborat, 
Călinoiu Florin 
Responsabil organizare evenimente P1 
 


