Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific 3.8: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de
management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: ”Manageri competenți pentru întreprinderi responsabile - #businessresponsabil”
Contract: POCU/227/3/8/117359
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Camera de Comerț și Industrie Neamț, în calitate de beneficiar,
implementează
proiectul “Manageri competenți pentru întreprinderi
responsabile - #businessresponsabil” la nivelul Regiunii de Dezvoltare NordEst în județele Neamț, Iași și Suceava.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unor
competențe specifice pentru 501 de persoane prin furnizarea de programe de
formare, activități de business coaching și organizarea unor evenimente cu
scopul de facilita adaptarea întreprinderilor în care își desfășoară activitatea la
dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI,
precum si sprijinirea a 55 de IMM-uri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prin
furnizarea unor activități pentru dezvoltarea sau adaptarea strategiilor de
dezvoltare pe termen lung.
Elementul central al proiectului îl reprezintă programele de formare
profesionala prevăzute in cadrul proiectului, care vor permite atingerea unor
obiective specifice pentru fiecare categorie de grup țintă vizată de acest proiect.
Pentru cei 160 de manageri si 201 antreprenori obiectivele urmarite
sunt:
- Creșterea performantelor in plan profesional, precum si îmbunătățirea
abilităților antreprenoriale si manageriale ale participanților, prin organizare
cursurilor de Competente Antreprenoriale, Manager Proiect si Manager de
Responsabilitate Sociala;
- Îmbunătățirea cunoștințelor si dobândirea unor competențe privind modele
inovatoare de organizare a muncii, productive si „verzi” în întreprinderi, prin
organizarea cursurilor de Manager de Inovare și Manager de Responsabilitate
Socială;
- Transmiterea unor modele și practici care asigură sănătatea și securitatea la
locul de muncă, care îmbunătățesc statutul profesional și de sănătate al
angajaților și care asigură un tratament egal la locul de muncă, inclusiv pentru
nevoile lucrătorilor vârstnici, prin organizarea cursului de Manager de
Responsabilitate Socială;
Pentru angajații din departamentele de resurse umane (140 persoane)
programele de formare vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective:
- Îmbunătățirea performantelor în plan profesional în ceea ce privește
previzionarea, organizarea, coordonarea și evaluarea activităților de resurse
umane, prin organizarea cursului de Manager Resurse Umane;
- Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare pentru gestionarea,
recrutarea, evaluarea și motivarea resurselor umane în cadrul întreprinderilor în
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care își desfășoară activitatea, prin organizarea cursului de Manager Resurse
Umane și a cursului de Inspector Resurse Umane;
- Familiarizarea cu tehnicile de dezvoltare și de implementare a unor practici
și modele pentru integrarea/adaptarea noilor angajați la locul de muncă, prin
organizarea cursului de Manager Resurse Umane.

Formare profesională
În cadrul proiectului în perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019 au fost
organizate următoarele cursuri:
1. Manager Proiect
* 2 – 9 noiembrie 2018 – Durău
* 7 – 16 decembrie 2018 – Roman
* 10 – 17 ianuarie 2018 – Gura Humorului

Fig. 1 - Curs Manager Proiect, Gura Humorului

Fig. 2 - Curs Manager Proiect, Durau
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2. Manager Responsabilitate Socială
* 10 – 15 noiembrie 2018 – Durău

3. Inspector/Referent Resurse Umane
* 16 – 23 noiembrie 2018 – Vatra Dornei
* 7 – 14 decembrie 2018 – Roman
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4. Manager Resurse Umane
* 1 noiembrie – 4 decembrie 2018 – Piatra Neamț
5. Competențe Antreprnoriale
* 3 – 8 noiembrie 2018 – Gura Humorului
* 19 – 25 ianuarie 2019 – Gura Humorului

În data de 27 ianuarie 2019 la Suceava a început cursul de Manager
Resurse Umane.
De asemenea au început înscrierile pentru cursurile Manager Inovare,
Manager Proiect, Manager Resurse Umane și Inspector/Referent Resurse
Umane.
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