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, a
implementat proiectul “Manageri competenți pentru întreprinderi
responsabile - #businessresponsabil“ la nivelul Regiunii de Dezvoltare NordEst în județele Neamț, Iași, Botoșani, Vaslui și Suceava.
Obiectivul general al proiectului a constat 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, 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 l-au reprezentat programele de formare
profesională prevăzute în cadrul proiectului, care au permis atingerea unor
obiective specifice pentru fiecare categorie de grup țintă vizată de acest proiect.
În perioada februarie – aprilie 2019 în cadrul proiectului s-au desfășurat
următoarele cursuri de formare profesională:
1. Curs „Competențe Antreprenoriale”
* 9 – 15 februarie – Gura Humorului

Participanții la acest curs au învățat concret în ce mod principiile dezvoltării
durabile pot fi implementate în cadrul unei întreprinderi prin dezvoltarea unor
produse, tehnologii sau servicii. Modul în care a fost tratată problema dezvoltării
durabile a contribuit la abordarea unei teme secundare și anume tranziția către
o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punct de
vedere a utilizării resurselor. Au fost abordate și teme precum inovarea socială,
utilizarea și calitatea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.
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2. Curs „Manager Resurse Umane”
* 4 februarie – 6 martie – Botoșani și Suceava
* 11 martie – 11 aprilie – Piatra Neamț
* 18 martie – 18 aprilie – Iași
Cursul s-a adresat managerilor și coordonatorilor de compartimente de
resurse umane din firme cu sediul în Regiunea de dezvoltare Nord-Est care
activează în unul din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei
Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

În urma acestui curs managerii au deprins:
 Abilități înalte de exprimare verbală și scrisă,
 Înclinație pentru ascultare activă,
 Abilități analitice și capacitate de a evalua bine caracterele,
 Abilități diplomatice și de negociere,
 Abilități de comunicare superioare și roluri consultative dezvoltate,
 Abilități de a analiza, interpreta și explica,
 Cunoașterea legislației care reglementează relațiile între angajat și
angajator,
 Reguli de imparțialitate și echitate,
 Atitudine corectă, convenabilă și încredere în sine.
3. Curs „Manager Proiect”
* 25 februarie – 6 martie, Piatra Neamț
* 15 – 23 martie, Vatra Dornei
* 2 – 5 mai, Vaslui
La curs au participat antreprenori și manageri din firme cu sediul în
Regiunea de dezvoltare Nord-Est care activează în unul din domeniile de
specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare
și Inovare: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii
creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor,
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procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie
și management de mediu și bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii.
4. Curs „Inspector / Referent Resurse Umane”
* 26 martie – 11 aprilie – Piatra Neamt
În cadrul cursului participanții au dobândit sau și-au perfecționat abilitățile
necesare în ceea ce privește evaluarea, recrutarea, motivarea și administrarea
resurselor umane.

5. Curs „Manager Responsabilitate Sociala”
* 7 – 12 mai – Vaslui
Acest curs a avut o parte teoretică și una practică, privind modul în care se
gestionează responsabilitatea socială și modul în care se elaborează un raport
de dezvoltare durabilă. S-a insistat foarte mult pe tema dezvoltării durabile în
vederea promovării și educării cu privire la protecția mediului și a unui mediu de
lucru sănătos ce vor contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile.
6. Curs „Manager Inovare”
* 6 – 11 mai – Piatra Neamt
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Cursul s-a adresat:
- managerilor, conducătorilor de echipe sau de proiecte, tuturor persoanelor
responsabile cu atingerea de obiective organizaționale.
- persoanelor cu aptitudini manageriale, antreprenorilor, directorilor tehnici din
companii, persoanelor desemnate cu atribuții în domeniul modernizării
proceselor și a implementării de noi procese și produse din toate domeniile de
activitate, persoanelor angrenate în activități de cercetare și/sau transfer de
tehnologii, persoanelor din administrație și servicii care au ca atribuții
îmbunătățirea serviciilor furnizate, personalului din agricultură cu atribuții în
modernizarea tehnologiilor existente și adaptarea acestora la tehnologiile de
producere a energiilor neconvenționale.
În zilele de 27 si 28 februarie 2019 Camera de Comerț și Industrie Neamț în
colaborare cu firma de consultanță INNOVA PROJECT CONSULTING SRL a
organizat două sesiuni de informare destinate managerilor și antreprenorilor în
cadrul proiectului ”Manageri competenți pentru intreprinderi responsabile #businessresponsabil” ID 117359. Scopul acestor întâlniri a fost de a facilita
dobândirea de cunoștințe noi și de a dezvolta abilități necesare pentru
elaborarea sau revizuirea planificărilor strategice pe termen lung în
întreprinderile gestionate.
Temele abordate au fost:
 adaptarea la noile tehnologii disponibile în sectoarele economice
specifice,
 motivarea angajaților,
 evaluarea riscurilor în procesul de elaborare și implementare a
planificărilor pe termen lung,
 creativitatea și inovația.
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Hotelul Best Western Bucovina din Gura Humorului a găzduit în perioada 5 7 aprilie 2019 conferința cu tema ”Promovarea îmbătrânirii active și adaptarea
muncii la nevoile lucrătorilor vârstnici”. Organizat de Camera de Comerț și
Industrie Neamț evenimentul a prezentat celor 43 manageri, antreprenori și
responsabili în departamentele de resurse umane tehnici pentru crearea si
dezvoltarea unor mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forței de
muncă - prognoze privind pensionările, fluctuația personalului, locuri de muncă
vacante în prezent și în perspectivă, schimbări la nivelul programelor și
serviciilor din întreprinderi, specializări necesare

În data de 11 aprilie 2019 a fost organizat un workshop cu tema ”Învățarea
pe tot parcursul vieții”. Evenimentul s-a adresat managerilor de resurse umane
și a contribuit la îmbunătățirea activității acestora prin prezentarea tehnicilor
pentru elaborarea de planuri de învățare și dezvoltare în carieră cu accent pe
reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre componentele, abilitățile și
cunoștințele lucrătorilor din întreprinderi și cele necesare in perspectiva
adaptării la schimbare. În cadrul workshopului participanții au analizat studii de
caz privind companii care au introdus programe de training inovatoare, care au
dus la o dezvoltare sustenabilă în cariera angajaților și adaptarea mai ușoară la
schimbările tehnologice.
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