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”
Număr de identificare al contractului: POCU/227/3/8/116951

TITLUL PROIECTULUI
Sprijinirea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor pentru facilitarea implementării măsurilor de
adaptare proactivă la schimbările din sectoarele economice identificate conform SNC şi SNCDI - RUMA
COD APEL: POCU/227/3/8/Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode,
practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii
activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor
de specializare inteligenta conform SNCDI COD PROIECT: 116951
AXA PRIORITARĂ
„Locuri de munca pentru toti”
BENEFICIAR
Asociatia Operatorilor din Agricultura Ecologica Bio Romania

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului este de sprijinire a angajaţilor din departamentele de management şi de
resurse umane, a antreprenorilor şi a IMM-urilor, prin facilitarea accesului la servicii, măsuri şi instrumente
integrate pentru creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor asupra importanţei şi necesitaţii
participării angajaţilor la programe de formare profesională, pentru îmbunătăţirea competentelor în plan
profesional şi antreprenorial, pentru sprijinirea intrreprinderilor privind planificările strategice, în vederea
creşterii gradului de adaptare a activităţii, la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv
identificate conform SNC şi în corelare cu SNCDI.
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OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
1. OS1: Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniile
SNC/SNCDI cu privire la importanţa necesitaţii participării angajaţilor la programe de formare
profesională, prin organizarea şi implementarea unor campanii de conştientizare inovatoare şi
proactive.
2. OS2: Stimularea, sprijinirea, dobândirea şi certificarea competentelor pentru cel puţin 502 persoane
(angajaţi în departamentele de management, angajaţi în departamentele de resurse umane şi
antreprenori), prin facilitarea accesului la activităţi integrate şi inovatoare de îmbunătăţire a
competentelor în plan profesional şi antreprenorial, în vederea creşterii gradului de anticipare şi
adaptare la schimbare.
3. OS3: Creşterea gradului de anticipare şi 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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GRUP ȚINTĂ
Grupul țintă al proiectului este format din 502 de persoane din Regiunea Centru, din următoarele trei
categorii:
1. 100 de 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.), care vor participa la urmatoarele activitati:
-

Conferinta de 1-2 zile (aprox. 8 ore) in management si teme secundare

-

Curs in management de minim 56 de ore in grupe de cate 10 persoane.

-

Curs de teme secundare (egalitate de sanse, nediscriminare etc) in grupe de cate 20 persoane.

-

Business coaching pentru 10 manageri desfasurat pe

o perioada de 10 zile.

2. 40 de angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din
departamentele de resurse umane, care vor fi implicate in urmatoarele activitati;
-

Conferinta de 1-2 zile (aprox. 8 ore) in domeniul resurselor umane si teme secundare

-

Curs ANC Specialist/Referent resurse umane de 60 de ore in grupe de cate 10 persoane.

-

Curs de teme secundare (egalitate de sanse, nediscriminare etc) in grupe de cate 20
persoane.

3. 362 de antreprenori care își gestionează propriile afaceri, in domeniile turismului ecoturismului si
procesarii bauturilor si alimentelor, care vor avea urmatoarele beneficii:
-

Conferinta de 1-2 zile (aprox. 8 ore) in domeniul resurselor umane si teme secundare

-

Curs ANC Competente antreprenoriale de 40 de ore in grupe de cate 10 persoane.

-

Curs de teme secundare (egalitate de sanse, nediscriminare etc) in grupe de cate 20
persoane.
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Toate persoanele de mai sus, din grupul tinta vor beneficia de:
- catering;
- cazare (daca este nevoie)
- decontare transport
- locatii de formare
- pachet de carti/reviste din domeniul managementului / antreprenoriatului / resurse umane
- materiale pentru desfasurarea cursurilor de formare
- certificate de absolvire a cursurilor
*46 de IMM-uri vor beneficia gratuit prin proiect de servicii de consultanta pentru elaborarea unei
planificari strategice in scopul dezvoltarii propriei afaceri;
*10 manageri selectati vor beneficia gratuit de activitati de business coaching;
*18 antreprenori selectati vor beneficia gratuit de activitati de business coaching;

CONTACT
Berlea Irina - Expert identificare, recrutare, inscriere si monitorizare grup tinta/ IMM 4 – Asociatia Operatorilor

din Agricultura Ecologica Bio Romania
Tel: 0723 318 384
Email: irinamariaberlea@gmail.com
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