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1. Denumirea programului (tema) –  eWork-today – program de instruire în vederea orientării / 
adaptării forţei de muncă la cerinţele societăţii informaţionale (Operator calculator  cod COR – 
312201) 

2. Categoria de program  – program de reconversie profesională 

3. Tipul programului – recalificare,  

4. Forma de învăţământ – cursuri faţă în faţă, folosind soft-uri de operare Windows (Word, Excel, 
Access) şi platforma de comunicare virtuală Moodle, simulări, ateliere de lucru. Ca şi modalitati 
de testare se aplica:  

 Testarea practică – susţinerea unui test practic (sub forma simulării unor situaţii de 
lucru concrete) pentru a evidenţia modul în care participanţii au asimilat cunoştinţele 
furnizate în cadrul programului de instruire;  

 Testarea on-line – susţinerea unui test prin intermediul aplicaţiei eLearning; 

 Testarea scrisă – aplicarea de teste grilă cu multiple variante de răspuns/ eseu. 

5. Durată + număr total de ore + număr credite (dacă există): 17 săptămâni, 210 de ore de curs şi 
evaluare, durata este dată de modul de organizare al acestor ore pe săptămână şi pe zile.   

6. Utilitatea programului – argumentarea necesităţii existenţei, introducerii, promovării unui 
astfel de program: răspunde nevoilor persoanelor care nu lucreaza şi sunt în cautatea unui loc 
de munca, oferind cunoştinţe la nivelul realizării unui CV, operarea programelor: Word, Excel, 
Access, a modului de organizare a actitităţii de gestiune în cadrul unei întreprinderi, Intra - 
antreprenoriat şi cultură organizaţională. 

7. Misiunea programului - este dezvoltarea şi furnizarea unor programe de instruire în următoarele 
domenii: operare calculator, resurse umane - elaborare CV, managementul resurselor unei 
activităţi economice prin intermediul tehnologiei IT, intra-antreprenoriat şi cultură 
organizaţională. Scopul programului este:  

 din perspectiva cursantului / viitorului angajat - să îi asigure abilităţile hard şi soft 
necesare dezvoltării activităţii sale în cadrul unei companii ca şi cum ar fi propriul său 
manager (intraprenoriat), precum şi abilităţile necesare exploatării posibilităţilor de 
dezvoltare a propriei afaceri (antreprenoriat); 

 din perspectiva IMM-urilor locale - să le asigure o forţă de muncă aptă cerinţelor pieţei 
în cadrul unei economii bazate pe cunoaştere, cu impact direct asupra creşterii 
productivităţii muncii şi dezvoltării regionale. 

8. Grup – ţintă 

 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care nu răspund cerinţelor societătii 
informaţioanle,  care doresc să-şi crească şansele, să revină sau să intre pe piaţa forţei 
de muncă.  
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9. Obiectivele generale ale programului/ Competenţele generale  

 creşterea adaptabilităţii forţei de muncă bihorene la cerinţele pieţei din punct de 
vedere social, economic, concurenţial, tehnologia fiind elementul comun; 

 recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării unui 
loc de muncă competitiv. 

10. Planul de învăţământ (cu precizarea numărului de ore aferente fiecărui tip de activitate: curs, 
activitate practică, evaluare):  

 Modul curs „Formare operare calculator” 
o 72 ore de teorie  
o 8 ore evaluare 

 Modul curs „Cultura organizaţională; Intra / antreprenoriat” 
o 38 ore teorie 
o 2 ore evaluare 

 Modul curs „Managementul resurselor unei activităţi economice prin 
intermediul tehnologiei IT” 

o 72 ore de teorie şi practica 
o 8 ore evaluare 

 Modul curs „Resurse Umane – elaborare CV” 
o 9 ore teorie 
o 1 oră evaluare.  

11. Coordonatori program: – prof. univ. dr. Anca Dodescu; conf.univ.dr. Ioana Pop Cohuţ 

12. Cum se finalizează – certificate de absolvire. 

13. Informații suplimentare - http://www.ework-today.ro 
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