
“Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare, inovare, 
IT din intreprinderi in domeniul proiectarii si implementarii tranzactiilor electronice – 

PERFECT-TEL” 
 

 Obiectivul proiectului: Propunerea urmareste implementarea 
unui program de perfectionare a personalului din intreprinderi 
care lucreaza in departamentele de cercetare, inovare si IT 
(DCIIT), in vederea perfectionarii si formarii profesionale a 
acestora, in domeniul noilor tehnologii TIC. Obiectiv general - 
imbunatatirea adaptabilitatii intreprinderilor din regiunea de N-E 

la mediul economic aflat intr-o permanenta schimbare datorita procesului de globalizare 
si cresterea nivelului de competenta al angajatilor ce lucreaza in functii de cercetare si 
dezvoltare, IT, inovare si altele similare.  
Astfel, proiectul propus contribuie la realizarea obiectivului principal al Axei Prioritare 3 
„Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. 
Obiective specifice: - furnizarea unui program de formare 
profesionala specific TIC angajatilor IMM-urilor din regiunea de 
N-E;  - instruirea prin cursuri aplicative si stagii de practica 
pentru un numar de min. 72 de angajati din DCIIT din cadrul 
intreprinderilor aflate in regiunea de Nord-Est; (rata de succes 
de cel putin 80%); - obtinerea unor specialisti care sa poata asigura la nivelul 
intreprinderilor din care provin programe de instruire la locul de munca pentru noii 
angajati, contribuind astfel la cresterea capacitatii interne a firmelor de a dezvolta resurse 
umane proprii; - imbunatatirea cooperarii intre mediul academic si intreprinderi, crearea 
unui cadru propice identificarii nevoilor de instruire a personalului din DCIIT si a 
promovarii si implementarii TIC in aceste departamente; - asigurarea de competente 
tehnice sporite care sa asigure angajatului o mobilitate sporita si o adaptare mai buna la 
mediul economic, capatand atat competente ce pot fi utilizate intr-un numar mai mare de 
intreprinderi de acelasi profil cat si competente ce ar putea asigura implementarea unei 
platforme web B2B (Business to Business) pentru accesul diverselor intreprinderi ce 
participa pe lantul de aprovizionare-desfacere; - cooptarea specialistilor din productie la 
intocmirea programelor de studiu, crearea unui mediu educativ care sa asigure accesul 
specialistilor cu competente dovedite in domeniul cercetarii si inovarii la resurse 
educationale de inalt nivel stiintific.  
Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului principal al domeniului major de 
interventie „Formarea profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru 

promovarea adaptabilitatii si anume: „cresterea gradului de 
adaptabilitate si de mobilitate al angajatilor, promovarea 
formelor flexibile de organizare a muncii, a formarii profesionale 
specifice si asigurarea sanatatii si securitatii la  locul de munca. 
Concluzie: propunerea se incadreaza in cadrul Axei Prioritare 3, 
respectiv Domeniul Major de Interventie 3.2 Formare 

profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii, 
operatiunea - Promovarea formarii profesionale in domeniul noilor tehnologii, inclusiv 
TIC, protectia mediului si controlul poluarii. 
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