
“Formarea profesionala a operatorilor si programatorilor pe masini unelte cu comanda 
numerica (CNC), angajati in regiunea nord-est, in vederea dezvoltarii adaptabilitatii la 

schimbarile tehnologice din sectorul industrial” 
 

Obiectivul General al proiectului este formarea profesionala 
a operatorilor si programatorilor pe masini unelte cu comanda 
numerica (CNC), angajati in regiunea Nord Est, in vederea 
dezvoltarii adaptabilitatii la schimbarile tehnologice din sectorul 
industrial. Efectul pozitiv pe termen lung pe care il genereaza 
proiectul se traduce in pregatirea continua a resurselor umane in 
vederea adaptabilitatii la schimbarile tehnologice. Avand in vedere 
dezvoltarea tehnologica la nivel mondial, firmele romanesti din 
domeniul tehnic sunt nevoite sa-si adapteze infrastructura si 

utilajele pentru a-si mentine competitivitatea pe piata. Competitivitatea o pot mentine atat prin 
investitii in utilaje care sa le asigure eficienta si productivitatea, dar si prin formarea pe tot parcursul 
vietii a resurselor umane implicate in procesul de productie.  

 Obiective Specifice: • Formarea profesionala a unui numar de 
145 de operatori pe masini cu comanda numerica (CNC), prin cursuri de 
„Operator masini unelte cu comanda numerica”, timp de 24 de luni de la 
demararea proiectului. • Formarea profesionala a unui numar de 72 de 
programatori pe masini cu comanda numerica (CNC), prin cursuri de 
„Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator”, timp de 24 de 
luni de la demararea proiectului. • Realizarea cursurilor de formare 
profesionala pentru angajatii din minim 4 judete din Regiunea de Nord-Est, insumand cel putin 15 
firme din domeniul industrial, in perioada de implementare a proiectului. Obiectivele specifice vor 
genera urmatoarele beneficii pentru grupul tinta: • Actualizarea notiunilor teoretice a cursantilor si 
acumularea de noi cunostinte prin intermediul orelor de teorie. • Dezvoltarea abilitatilor si 
competentelor practice ale cursantilor prin intermediul orelor de practica. • Solutionarea 
problemelor de ordin tehnic intampinate de cursanti, prin derularea de activitati de tutoriat de 
catre lector, la locul de munca a acestora, in cadrul orelor de practica. • Cresterea adaptabilitatii si 
flexibilitatii cursantilor in modul de lucru pe masinile cu comanda numerica. • Cresterea 
productivitatii angajatilor la locul de munca. 
Titlul proiectului Formarea profesionala a operatorilor si programatorilor pe masini 

unelte cu comanda numerica (CNC), angajati in regiunea nord-est, 
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Axa prioritara Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"  

Domeniul major de 
interventie 

"Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 
pentru promovarea adaptabilităţii" 

Perioada de 
implementare 

01.07.2009-30.06.2011 

Valoarea eligibila a 
proiectului 

1.802.401 lei 

Valoarea totala a 
proiectului 

1.849.893 lei 

Grup tinta 217 angajati 
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