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COMUNICAT DE PRESĂ 

Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa Prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv specific 3.12. Îmbunătăţirea nivelului de cunoștinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor 
economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor.  
Titlu proiect: : „FORMENECO - Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice  
“Energie si management de mediu” si “Constructii”din Regiunea Sud Est” 
Nr. contract: POCU/464/3/12/128148 
            Patronatul Oamenilor de Afaceri Braila, in parteneriat cu Fundatia Romtens Bucuresti si 
Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” 

Brăila (C.I.D.I.E.D.D. Brăila), anunță finalizarea proiectului „FORMENECO - Cresterea competentelor 
profesionale ale angajatilor din sectoarele economice “Energie si management de mediu” si 
“Constructii”din Regiunea Sud Est”, Nr. contract: POCU/464/3/12/128148.        

           Finantarea nerambursata de care a beneficiat proiectul a fost in valoare de 4.637.231,27 lei, iar 
perioada de implementare a acestuia a fost de 24 luni (09 decembrie 2019-08 ianuarie 2022), care a 
determinat rezultate pozitive asupra întregi regiuni. 

           Obiectivul general al proiectului a vizat imbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, si 

aptitudini a angajaților din sectoarele economice „Energie si management de mediu” si „Constructii” din 
Regiunea Sud-Est. 

            Activitati desfasurate si obiective specifice: 

 activitati de informare a angajatorilor din Regiunea Sud-Est cu privire la proiectul 
FORMENECO, si de identificare si gestionare a Grupului Tinta 

 activitati de formare profesionala (furnizate pentru 384 angajati care au beneficiat de 
programe de formare / dintre care 370 au dobandit o calificare/ si-au validat competentele în 
sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la încetarea 
calitatii de participant) 

 activitati de Elaborare si Introducere de Programe de Invatare la Locul de Munca 
(pentru un numar de 38 de IMM-uri si 3 Intreprinderi mari). 

Pentru detalii suplimentare cu privire la implementarea proiectului „FORMENECO - Cresterea 
competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice “Energie si management de mediu” 

si “Constructii”din Regiunea Sud Est” , puteţi contacta echipa proiectului:  e-mail: poab.ro@gmail.com 

/ cid.braila@yahoo.com / office@romtens.ro  telefon 0761784899 – Adriana Maxim 
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