
Angajati calificati
pentru un viitor mai sigur
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OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este:

Dezvoltarea competentelor a 128 angajati COMPA in vederea adaptarii personalului la 

dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului urmaresc:

• Asigurarea pentru cei 128 angajati a competentelor, abilitatilor, deprinderilor prin

participarea la cursuri de calificare-recalificare.

• Cresterea calitatii procesului de formare prin crearea unui spatiu dedicat calificarii si

recalificarii angajatilor in ocupatia de sudor.



VALOAREA TOTALA  A PROIECTULUI: 2 308 616.48 lei din care valoarea eligibila

nerambursabila din Fondul Social European este de 914 625.15 lei, iar valoarea eligibila

nerambursabila din bugetul national este de 161 404.39 lei.

DURATA PROIECTULUI: 18 luni

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 02.09.2019- 01.03.2021

INDICATORII PROIECTULUI: 

4S 17- 1 intreprinderi sprijinite

4S 34 - 105 persoane care dobandesc o calificare

4S 36 - 128 angajati care beneficiaza de programe de formare



Cei 128 angajati vor beneficia de cursuri de calificare pentru una din ocupatile:

• Tehnician metrolog ( 22 locuri)

• Operator  masini unelte cu comanda numerica (26 locuri)

• Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universal (26 locuri)

• Sudor (26 locuri)

• Gauritor- filetator (28 locuri)

Cursurile de calificare se realizeaza in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind

formarea profesionala a adultilor.

Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Muncii , Familiei , Protectiei Sociale si

Persoanelor Varsnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.



Conditiile de acces la cursuri sunt urmatoarele:

OPERATOR LA 
MAȘINI 

UNELTE CU 
COMANDĂ
NUMERICĂ

LĂCĂTUȘ
MECANIC DE 

ÎNTREȚINERE ȘI 
REPARAȚII

SUDOR
GĂURITOR-
FILETATOR

TEHNICIAN 
METROLOG

Nr. locuri 26 26 26 28 22

Data estimată
începere curs

Octombrie 
2019

Martie 
2020

Ianuarie 
2020

Decembrie 
2019

Februarie 2020

Condiții de 
acces

absolvent de 
gimnaziu

absolvent de 
gimnaziu

absolvent de 
gimnaziu

absolvent  de 
gimnaziu

absolvenți de 
liceu cu/sau fără

diplomăde 
bacalaureat

Durată curs 10 luni 10 luni 10 luni 6 luni 12 luni



GRUPUL TINTA este alcatuit din angajati COMPA inclusiv angajati cu varsta peste 55 ani,  
barbati si femei

ECHIPA DE MANAGEMENT este alcatuita din 7 membri, managerul de proiect si expertii
suport pentru activitatea de management.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE este alcatuita din responsabilul formare si 20 de formatori
care indruma, supravegheaza si evalueaza participantii la programele de 
calificare/recalificare.

ACHIZITIILE DIN PROIECT:  echipamente de sudura, suporturi de curs, echipamente IT, 
articole de papetarie. Ele vor fi puse la dispozitia cursantilor.



SUCCES TUTUROR PARTICIPANTILOR !

INSCRIERI SI INFORMATII SUPLIMENTARE LA: 
Marcela Niculescu, int. 409; Laurentiu Grabnicu, int. 456


