
   

   

 

 

 

 
                                                                          Data: 13.04.2021 

 
COMUNICAT DE PRESA 

 
 
 

  Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară 
SINDALIMENTA, in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul: 
 

“FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA - UN OBIECTIV  IMPORTANT PENTRU 
INDUSTRIA ALIMENTARA SI RETAILUL DIN ROMANIA”, POCU/726/6/12/136012 

 
Valoarea totală a proiectului:  4.166.846,84 lei 
Valoarea cofinantarii UE: 3,541,819.81 lei 
 
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 și se va desfasura pe o perioada de 24 de luni în regiunile de 
dezvoltare Centru, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est si Vest.  

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea calitatii resurselor umane din 
domeniul industriei alimentare si al retailului/comertului prin participarea la programe de 
formare profesionala continua. 
Prin activitatile pe care le propune, proiectul are un efect benefic pe termen mediu si 
lung asupra sectorului industriei alimentare ai a retailului din Romania, in principal prin 
participarea anagajatilor din aceste sectoare la programe de formare profesionala. 
 
Prin dezvoltarea cunostintelor si competenteleor pentru 607 angajati (din care un minim 
de 30% au peste 40 de ani si/sau provin din mediul rural si/sau un nivel scăzut de 
calificare) din domeniul retail, participantii la cursurile de FPC, vor participa si la 
activitati de consiliere profesioanala pentru GT in scopul incurajarii participarii la FPC si 
dezvoltarii in cariera. 
Prin obiectivul general si activitati, proiectul contribuie la inovarea sociala, avand in 
vedere ca va organiza cursuri de FPC pentru angajatii din industria alimentara si din 
retail sub forma unui program integrat. 
 
Rezultatele principale ale proiectului: 
 

-700 persoane participante in cadrul campaniilor de informare 
-607 persoane recrutate in Grupul tinta 
-607 persoane consiliate 
-607 persoane participante le cursuri de formar 
-5 acorduri de parteneriat/protocoale semnate 
 

 



   

   

 
 
Persoanele din grupul tinta vor parcurge o etapa de consiliere, urmata de etapa cursurilor de 
specializare/calificare finalizata cu o diploma recunoscuta la nivel national si European. 
Persoanele interesate se pot adresa la urmatoarele date de contact: 

Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara-SINDALIMENTA: 
 
Tel: 021-312 63 34; 0748-156 146 
E-mail: fsia.sindalimenta@gmail.com 
 

 

Cu stima, 

Dragoș Frumosu, 

Manager proiect 

 

 
 
 

 

          


