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

RUMA
Beneﬁciarul proiectului:
Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio Romania
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”

Numărul de identiﬁcare al contractului: POCU/227/3/8/116951

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;

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.
Pentru înscrierea în cadrul proiectului va rugăm să ne contactați la:
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
Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

