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Sprijinirea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor
pentru facilitarea implementării măsurilor de adaptare proactivă
la schimbările din sectoarele economice identiﬁcate conform
SNC și SNCDI - RUMA

Proiectul va genera un efect pozitiv, atât pe termen scurt, dar
mai ales pe termen lung, atât la nivelul grupului țintă, cât și la nivel
local (la nivelul județelor din regiunea de implementare) și la nivel
regional (Centru) având implicații și efecte pozitive și la nivel
național. Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca
urmare a adaptării activităților atât la speciﬁcul grupului țintă cât și
la speciﬁcul local și regional și a abordării integrate a nevoilor
membrilor săi.
Proiectul va susține promovarea și susținerea unei ocupări
sustenabile și de calitate a forței de muncă și de sprijinire a
mobilității forței de muncă, în scopul adaptării lucrătorilor,
întreprinderilor și a antreprenorilor la schimbare, prin creșterea
numărului de angajați și antreprenori care beneﬁciază de
instrumente, metode, practici, etc., standard de management al
resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea
adaptării activității la dinamică sectoarelor economice cu potențial
competitiv identiﬁcate conform SNC și în corelare cu SNCDI, pentru
cel puțin 502 persoane (angajați în departamentul de management și
de resurse umane și antreprenori) care activează în aceste domenii
SNC, înregistrând un efect pozitiv pe termen lung în creșterea
gradului de competitivitate prin accelearea adaptării industriei și
serviciilor la schimbările structurale, încurajarea mediului favorabil
inițiativei și dezvoltării întreprinderilor, promovarea unui mediu
propice cooperării între întreprinderi și favorizarea unei mai bune
exploatări a potențialului industrial al politicilor de inovare,
cercetare și dezvoltare tehnologică, politici de o importanță crucială
în contextul dezvoltării competitivității și concurenței în România.

SPRIJINIREA LUCRĂTORILOR, ÎNTREPRINDERILOR ȘI ANTREPRENORILOR
PENTRU FACILITAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE ADAPTARE
PROACTIVĂ LA SCHIMBĂRILE DIN SECTOARELE ECONOMICE
IDENTIFICATE CONFORM SNC ȘI SNCDI - RUMA

RUMA
Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin „Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”

Obiectivul speciﬁc 3.8: „Promovarea unei ocupări sustenabile și de
calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de
muncă”
Titlul proiectului: „Sprijinirea lucrătorilor, întreprinderilor și
antreprenorilor pentru facilitarea implementării măsurilor de
adaptare proactivă la schimbările din sectoarele economice
identiﬁcate conform SNC și SNCDI - RUMA”
Numărul de identiﬁcare al contractului: POCU/227/3/8/1169513
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Beneﬁciarul proiectului:

Perioada de implementare: 07.05.2018 – 06.05.2019

Valoarea totală a proiectului: 4.460.522,30 RON din care:
3.791.443,96 RON din Fondul Social European;
669.078,34 RON din Bugetul Național;

Indicatori de realizare

Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România

Contact:
Telefon: 0741.795.403 / 0733.774.593 /
0765.472.423 / 0724.876.882
E-mail: bio.romania.asociatia@gmail.com
Pentru mai multe detalii vizitați www.ruma-bioromania.ro
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Indicatori de rezultat

Obiectivul general al proiectului este de sprijinire a
angajaților din departamentele de management și de resurse umane,
a antreprenorilor și a IMM-urilor, prin facilitarea accesului la servicii,
măsuri și instrumente integrate pentru creșterea gradului de
conștientizare a angajatorilor asupra importanței și necesității
participării angajaților la programe de formare profesională, pentru
îmbunătățirea competențelor în plan profesional și antreprenorial,
pentru sprijinirea întreprinderilor privind planiﬁcările strategice, în
vederea creșterii gradului de adaptare a activității, la dinamica
sectoarelor economice cu potențial competitiv identiﬁcate conform
SNC și în corelare cu SNCDI.

Obiectivele speciﬁce ale proiectului sunt:
OS1: Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care
își desfășoară activitatea în domeniile SNC/SNCDI cu privire la
importanța necesității participării angajaților la programe de
formare profesională, prin organizarea și implementarea unor
campanii de conștientizare inovatoare și proactive.
OS2: Stimularea, sprijinirea, dobândirea și certiﬁcarea
competențelor pentru cel puțin 502 persoane (angajați în
departamentele de management, angajați în departamentele de
resurse umane și antreprenori), prin facilitarea accesului la activități
integrate și inovatoare de îmbunătățire a competențelor în plan
profesional și antreprenorial, în vederea creșterii gradului de
anticipare și adaptare la schimbare.
OS3: Creșterea gradului de anticipare și adaptare proactivă la
schimbări, a 46 de întreprinderi din domeniile SNC/SNCDI, prin
sprijinirea acestora în vederea realizării planiﬁcărilor strategice pe
termen lung.
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Grupul țintă al proiectului este format din 502 de persoane, din
următoarele trei categorii:

A3. Activități privind îmbunătățirea competențelor în plan
profesional și antreprenorial a grupului țintă

1.
Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă
sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care
ocupă poziții de management (manager general, director general,
manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de
departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);

A3.1 Monitorizare și raportare grup țintă

2.
Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă
sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane;
3.

Antreprenori care își gestionează propriile afaceri.

A3.2 Creșterea competențelor managerilor prin organizarea de
cursuri informale, conferințe și activități de business coaching
A3.3 Creșterea competențelor persoanelor din cadrul
departamentelor de resurse umane prin derularea programelor de
formare profesională și organizarea de conferințe
A3.4 Creșterea competențelor antreprenorilor prin derularea
programelor de formare profesională, organizarea de conferințe și
activități de business coaching

Activități în cadrul proiectului:
A1. Activitate transversală-Managementul și coordonarea
proiectului (inclusiv achiziții)
A1.1 Management proiect
A1.2 Coordonare, raportare, gestiune și monitorizare a proiectului și
procedurilor de achiziții-desfășurarea activităților indirecte
necesare implementării proiectului
A2. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor asupra
importanței participării angajaților la programe FPC

A4. Sprijinirea întreprinderilor din domeniile SNC/SNCDI privind
planiﬁcarea strategică
A4.1 Sprijin pentru realizarea planiﬁcărilor strategice pentru
întreprinderile înscrise în proiect
A5. Activitate transversală-Informarea și publicitatea proiectului
A5.1 Informarea și publicitatea proiectului conform speciﬁcațiilor
ghidului Orientări privind accesarea ﬁnanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020

A2.1 Identiﬁcare întreprinderi și recrutare, înscriere grup țintă
A2.2 Organizarea și implementarea campaniilor de conștientizare a
angajatorilor din domeniile SNC/SNCDI
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