
Linia de buget  RO-2002/000-586.05.02.02 
 
1.1    Titlul 
 

Formare profesională şi specializare în domeniul IT (CAD, aplicaţii MS-
OFFICE) 

 
1.2    Localizare  
 
Judeţul Sibiu, Regiunea „CENTRU”, Municipiul Mediaş, oraşele Agnita, Avrig, Copşa Mică, 
Dumbrăveni 
 
 
1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă  
 

Total costuri eligibile                   
(Costul total al proiectului )  

Suma solicitată de la Autoritatea 
Contractantă  

% din costul total al proiectului 

50 000< EUR > 40 000< EUR >   80% 

 
1.4 Rezumat 
 
Scopul proiectului:  

Calificare şi perfecţionare în domeniul  proiectării asistate de calculator utilizând pachete 
de programe consacrate şi cerute pe piaţa muncii: ProENGINEER, Solid Edge, produse 
Autodesk , Unigraphics, CATIA. 
Calificare şi perfecţionare în domeniul biroticii (aplicaţii MS-Office).  
Promovarea produselor CAD ca soluţii de eficientizare a activităţii. 

Încadrarea proiectului şi grupurile ţintă: 
Proiectul se încadrează în Prioritatea 1 şi se adresează în egală măsură personalului de 
la toate nivelurile manageriale, personalului operativ, personalului cu pregătire medie şi 
superioară din societăţile comerciale de stat şi private din Mediaş, Agnita, Avrig, Copşa 
Mică, Dumbrăveni. 

Activităţile principale:  
1. operaţionalizarea spaţiilor în care se vor desfăşura activităţile si dotarea cu 

echipamente; 
2. recrutarea – selecţia – angajarea – instruirea personalului de specialitate al 

proiectului; 
3. elaborarea manualelor de curs;  
4. activităţi de promovare a proiectului; 
5. derularea activităţilor de instruire; 
6. monitorizarea activităţii 
7. evaluarea proiectului 

 
 
 
 
 
 



1.5 Obiective 
 
Obiectivul general 

§ Dezvoltarea abilităţilor forţei de muncă, pentru a deveni mai adaptabilă la 
schimbările structurale, corespunzător nevoilor de abilităţi identificate pe piaţa 
forţei de muncă 

Obiectivul specific 
§ Instruirea persoanelor din grupul ţintă în domeniul IT (CAD şi aplicaţii MS-OFFICE), 

urmărindu-se obţinerea de calificări (certificate prin diplome) în domenii precum: 
asistent manager, operator calculator, competenţe în domeniul CAD. 

 
2.   Rezultate aşteptate 
 
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă 
 
(a) situaţia grupurilor ţintă 

§ asigură specializarea cursanţilor într-un domeniu aflat în continuă dezvoltare în 
judeţul Sibiu; 

§ cresc şansele de angajare ale şomerilor, studenţilor şi absolvenţilor specializărilor 
tehnice; 

(b) capacităţile manageriale şi tehnice ale grupurilor ţintă şi ale partenerilor ( dacă este cazul )  
§ asigură specializarea în pachete soft de ultimă generaţie în condiţiile în care la nivelul 

judeţului nu există o altă unitate care să dispună de licenţe educaţionale la 
respectivele pachete de programe – Solid Edge, Unigraphics, ProEngineer, Autodesk 
Mechanical Desktop, Inventor. 

§ promovarea soluţiilor CAD de ultimă generaţie în mediul industrial al judeţului  
§ asigură alinierea la cerinţele calitative din domeniul CAD al tărilor din UE 

 
2.2     Publicaţii şi alte  rezultate 
 

1. Activităţi de instruire a 50 de persoane (18 persoane instruite în Metode CAD şi 32 
persoane pentru Aplicaţii MS-OFFICE). 

2. Câştigarea de către persoanele instruite de noi deprinderi şi abilităţi în utilizarea 
tehnologiilor informatice. 

3. Elaborarea şi publicarea unui manual de curs pentru instruire în Metode CAD. 
4. Elaborarea şi publicarea unui manual de curs pentru instruire în Aplicaţii MS-OFFICE. 

 
2.3 Impact pe termen scurt si lung  
 
 
(a) Aspectul financiar  

Activităţile se vor finanţa după încetarea proiectului, prin comisioanele percepute de la 
organizaţiile sau persoanele fizice care vor apela la serviciile centrului nostru. Activităţile ce se 
vor derula după încetarea proiectului sunt similare cu cele derulate în prezent de centrul 
CCIMN. 

 
(b) Nivel instituţional  

Prin derularea prezentului proiect nu se vor crea structuri noi în cadrul CCIMN. După 
încetarea activităţilor proiectului, structura existentă va asigura derularea activităţilor viitoare. 
 



3.   Resursele umane implicate în proiect sunt compuse din: 

- Manager de proiect 
§ Prof.univ.dr.ing. Daniel MANOLEA 

- Lectori curs Metode CAD 
§ Prof.univ.dr.ing. Ionică BONDREA 
§ Prof.univ.dr.ing. Marcu FRĂŢILĂ 
§ Prof.univ.dr.ing. Remus ŞERBAN 

- Lector curs Aplicaţii MS-OFFICE 
§ Prof.univ.dr. Nicolae BERCAN 
§ Prep.ing. Cristian PETRIANU 
§ Ing. Radu Vasile PASCU 

- Secretar administrativ  
§ Asistent ing. Adrian Marius PASCU 

 


