
                                                                                  

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara 6:  Educație și competențe 
Prioritatea de investitii 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de 
învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite. 
Obiectiv Specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut 
de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor 
învățării dobândite în contexte non-formale și informale. 
Cod apel: POCU/726/6/12/ 
Cod proiect: 136240 

Titlul proiectului: EVOLUEAZA IN CARIERA - CRESTEREA NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR! 

Numele solicitantului: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED 

29.04.2021 

Lansare proiect EVOLUEAZĂ ÎN CARIERĂ - CREȘTEREA NIVELULUI DE 
COMPETENȚE ÎN RÂNDUL ANGAJAȚILOR! 

Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare - EUROFED, în calitate de lider, împreună cu 
Asociația KOFOED’S SCHOOL ROMÂNIA, Bucureşti (Partener 1) și Asociaţia ONIXALEX, Piteşti 
(Partener 2) anunță lansarea proiectului „EVOLUEAZĂ ÎN CARIERĂ - CREȘTEREA NIVELULUI 
DE COMPETENȚE ÎN RÂNDUL ANGAJAȚILOR!”, cod SMIS 136240.   
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă reprezintă implementarea unor măsuri 
destinate creșterii participării la programe de formare profesională continuă pentru 658 angajați de la 
nivelul celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate din România, în special pentru acei adulți/angajați cu un 
nivel scăzut de calificare, persoane/angajați cu vârsta de peste 40 ani și din zonele rurale defavorizate, 
prin furnizarea de servicii de consiliere profesională și tutorat, programe de formare profesională 
acreditate, programe de formare profesională informale și alte activități de formare informale și 
activități de informare și conștientizare cu privire la importanța și necesitatea participării adulților la 
programe de învățare pe tot parcusul vieții, pe o perioada de 24 luni. 
Principalele rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului sunt: 
658 persoane (angajați) consiliate profesional pentru încurajarea participării la programele de formare 
profesională; 
- 658 persoane (angajați) beneficiare de servicii de tutorat pentru sprijinirea angaților în vederea 
integrării/acomodării cu noile posturi/atribuții/sarcini; 
- 658 persoane (angajați) participante la programele de formare profesională continuă, din care peste 
80% (530 persoane) certificate; 
- 658 angajați vor participa cursuri informale de tip workshop (35 în domeniul customer care și 31 în 
domeniul autonomiei învățării), astfel încât să le crească productivitate la locul de muncă și implicit al 
angajatorului; 
- 22 evenimente de informare și conștientizare la care vor participa 658 peroane; 
- realizarea unei campanii online de conștientizare privind necesitatea și importanța învățării pe tot 
parcursul vieții. 
Valoarea totală a proiectului: 4.639.982,55 LEI; Valoarea cofinanțării UE: 4.639.982,55 LEI. 
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, 01.04.2021-31.03.2023. 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
Date de contact: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare - EUROFED, 
evolueazaincariera@gmail.com, www.evolueazaincariera.ro.

			 


