FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți!
Obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului
de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente
sectoarelor economice/ domeniilor identificate
conform SNC și SNCDI ale angajaților

PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ
CURS OPERATOR INTRODUCERE,
PRELUCRARE ȘI VALIDARE DATE (348 ORE)
Discipline:
➢ OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE
Durata: 252 ore.
Obiective generale:
• Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a
datelor / documentelor;
• Organizarea activității proprii;
• Utilizarea echipamentelor periferice;
• Asigurarea securității datelor/documentelor;
• Introducerea și validarea datelor;
• Prelucrarea datelor;
• Transpunerea datelor pe suport.
NORME GENERALE DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI
ASIGURAREA CALITĂŢII
Durata: 36 ore.
Obiective generale:
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea și securitatea în muncă şi în
domeniul situațiilor de urgență;
• Aplicarea procedurilor de calitate.

➢

➢ NORME GENERALE DE PROTECŢIE A MEDIULUI
Durata: 24 ore.
Obiective generale:
• Aplicarea normelor de protecție a mediului.
➢ DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE
Durata: 36 ore.
Obiective generale:
• Comunicare în limbă oficială;
• Comunicare în limbi străine;
• Competența de a învăța;
• Competențe sociale și civice.
Informații suplimentare și înscrieri:
+40.254.212.924
+40.737.505.448
office@ccihunedoara.ro

Titlul proiectului: Angajați competitivi în Regiunea
Vest, Cod Proiect: POCU/464/3/12/128211
Proiectul permite perfecționarea și calificarea a 330
angajați din Regiunea Vest
Proiectul este implementat în Regiunea Vest
(județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)
Durata proiectului:
Noiembrie
2019
Aprilie
2021
Participarea la curs este gratuită!
CINE POATE PARTICIPA?
• Sunt eligibili pentru înscriere și participare doar angajați
din cadrul IMM-urilor din Regiunea Vest eligibile conform
SNC si SNCDI
• Sunt eligibili pentru înscriere și participare doar angajati
care nu au funcție de conducere sau angajați neincluși
în cadrul departamentului de resurse umane în cadrul
firmei
• Se pot înscrie și califica doar persoane care au domiciliul
în unul din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin,
Hunedoara
• Numărul de locuri este limitat
!!! Participanții vor primi Diplomă de participare
certificate de furnizorul de servicii de formare
profesională

