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ARIES Transilvania promovează 
interesele profesionale și 
comerciale ale membrilor din 
regiunea de Nord-Vest a 
Transilvaniei,contribuind la 
întărirea reprezentativității și 
autoritățiii lor la nivel național 
și internațional. 

https://aries-transilvania.ro/

https://aries-transilvania.ro/


Transilvania IT Cluster, fondat în 
2013 de ARIES Transilvania, include în 
prezent peste 100 de membri - 30% 
startup-uri, 50% IMM-uri, 20% 
companii mari, 2 universități, 2 
entități de administrație publică, 
cumulând o cifră de afaceri de peste 
320 milioane de euro și peste 7.700 
de angajați. Transilvania IT Cluster 
deține Certificarea Gold Label. 

https://transilvaniait.ro/

https://transilvaniait.ro/


“Think. Grow. Enjoy!” 

“Expertiza și pasiunea 
trainerilor noștri clădește.  
O viață mai bună.  
Implinire. 
Pentru tine, participând 
alaturi de noi” 

http://know-team.ro/



Obiectivele 
proiectului

dezvoltarea competențelor 
necesare accelerării 
adaptării industriei la 
schimbările structurale ale 
pieței orientate spre 
eficiență și inovație



Obiectivele 
proiectului

îmbunătățirea 
poziției competitive a 
întreprinderilor din 
Regiunea Nord-Vest 
care activează în 
domeniile

Tehnologiei 
Informațiilor și 
Comunicațiilor

Industrii 
Creative

Lemn și 
mobilă

Industria auto și 
componente

Energie
Management 
de mediu



7 CURSURI TEHNICE
Cursurile se adresează angajaților care nu ocupă poziții de 

conducere sau fac parte din departamentul HR.



7 CURSURI SOFT SKILLS
Cursurile se adresează angajaților care nu ocupă poziții de 

conducere sau fac parte din departamentul HR.







Rezultate 
așteptate

Proiectul își propune:

perfecționarea cunoștințelor și a 
competențelor pentru 668 de angajați 
pentru a crește avantajul competitiv și 
performanța organizațiilor

creșterea nivelului de calificare pentru 
un număr de 20 de persoane cărora li se 
vor evalua și certifica competențele 
dobândite la locul de munca, în meseriile 
de "Montator subansamble" și cea de 
"Operator MUCN"

îmbunătățirea performanțelor 
organizaționale pentru 3 întreprinderi 
mici și mijlocii din Regiunea NV, prin 
introducerea unui program inovator de 
evaluare și de învățare la locul de muncă



Oradea

Baia-Mare

Cluj-Napoca

Bistrița



Pentru înscrieri: 

Loredana Miclăuș, coordonator grup țintă 
loredana.miclaus@aries-transilvania.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/TransilvaniaDI/


