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Ce ne propunem?

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea participării la
învăţarea pe tot parcursul vieţii a antreprenorilor, a angajaţilor

care fac parte din managementul strategic al companiilor şi a
personalului din departamentele de resurse umane din 

sectoarele cu potenţial competitiv şi, implicit, la creşterea
relevanţei sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru

piaţa muncii adresate acestor sectoare.

Prezentul proiect va fi implementat în regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia,
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). 



Cui ne adresăm?

Proiectul îşi propune să recruteze şi să selecteze 420 de persoane care activează în sectoarele economice cu
potenţial competitiv din regiunile menţionate anterior, având în vedere următoarea structură:

1Pentru participarea la programul de formare profesională dedicat antreprenorilor – 60 de antreprenori
din sectoarele economice cu potenţial competitiv;

2Pentru participarea la programul de formare profesională dedicat managerilor – 260 de persoane care
fac parte din structura de management strategic al companiilor ce îşi desfăşoară activitatea în

sectoarele economice cu potenţial competitiv;

3Pentru participarea la programul de formare profesională dedicat angajaţilor din departamentele de
resurse umane – 100 de angajaţi din departamentele de resurse umane a companiilor care îşi

desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Grupul-ţintă al proiectului îl constituie 420 de antreprenori, 
manageri şi salariaţi din departamentul de resurse umane din 

regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia,
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).



Selecția beneficiarilor

n disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului şi în special la cel puţin 1
program de formare profesională prevăzut de unul din cele 3 pachete de formare
profesională;

n să facă parte din una din categoriile: antreprenor, manager (persoană angajată în
structura de management strategic a companiilor cum ar fi manager general, director
general, manager executiv, director executiv etc.) sau angajat în departamentul de
resurse umane al unei societăţi care îşi desfăşoară activitatea economică în sectoarele
economice cu potenţial competitiv;

n firma în cadrul căreia activează să fie localizată în aria de implementare a
proiectului (sediul social sau punctul de lucru să fie localizat în una din regiunile
Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);

n să îşi asume obligaţia de a participa la peste 85% din orele de formare prevăzute în
program.

Pentru a beneficia de activităţile cuprinse în
proiect, persoanele interesate trebuie să
pregătească un dosar care să conţină:

a) Declaraţie de disponibilitate;

b) Copie carte de identitate;

c) Adeverinţă eliberată de angajator, în care este
precizată funcţia ocupată (poziţie de management
sau o poziţie în departamentul de resurse umane,

conform organigramei/ schemei de personal a
întreprinderii) sau certificat constatator emis de
ONRC din care să reiasă faptul că deţine
acţiuni/părţi sociale la o firmă care îşi desfăşoară
activitatea într-un sector economic cu porențial
competitiv;

d) Documente de studii – copii;

e) Declaraţie de angajament.



Procesul de recrutare a grupului-ţintă şi de creştere a gradului de conştientizare în
rândul angajatorilor a importanţei accesării de programe de formare profesională,

demarează încă din primele luni de implementare a proiectului prin intermediul
dezvoltării a 6 webinarii cu adresabilitate în funcţie de particularităţile fiecărei

categorii de grup-ţintă (antreprenori, manageri şi angajaţi din departamentul de
resurse umane).

O altă etapă de identificare a grupului-țintă constă în încheierea de posibile
parteneriate strategice cu întreprinderi din sectoarele economice cu potenţial

competitiv.

Criteriile de selecţie a beneficiarilor:

n Întreprinderea în care activează desfăşoară activităţi principale sau secundare în sectoarele economice
cu potenţial competitiv sau intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la acest
sector.

n Face parte din una dintre categoriile:

l Persoană încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial);

l Locul de muncă ocupat este în regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-
Vest Oltenia;

l Persoana ocupă o poziţie de management sau prin atribuţiile pe care le are conform fișei de post este
implicată în asigurarea managementului strategic al întreprinderii respective;

l Persoana îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv.

l Persoana are disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului (declaraţie de disponibilitate).

Grupul-țintă selectat va fi organizat în
grupe de formare care vor fi incluse în
funcţie de categoria de grup- ţintă
(antreprenori, manageri, angajaţi din
departamentele de resurse umane) la
programe de formare profesională
conform planificărilor realizate de
coordonatorii de formare profesională.

Acest proiect garantează accesul egal la programele de formare, respectând
egalitatea de șanse, tuturor cetățenilor români care se încadrează în criteriile de

mai sus, indiferent de gen, vârstă, etnie, religie, conform politicilor privind
egalitatea de șanse în Uniunea Europeană.



Informare: 12 conferinţe de informare 
şi promovare a proiectului

Formare profesională

CURSURI PENTRU ANTREPRENORI, MANAGERI şI PERSONAL ANGAjAT ÎN
DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE DIN SECTOARELE ECONOMICE CU

POTENţIAL COMPETITIV .

» Organizarea şi derularea de cursurilor de formare profesională pentru
ANTREPRENORII din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

12 conferinţe în care vor fi prezentate avantajele şi importanța
participării la activităţi de formare profesională (dezvoltarea de noi
competenţe şi abilităţi prin învăţare teoretică şi practică,
descoperirea de noi oportunităţi şi dezvoltarea profesională,
specializarea şi perfecţionarea în domeniul de activitate etc.),
pentru fiecare categorie din grupul-ţintă (antreprenori, manageri,
angajaţi din departamentele de resurse umane din sectoarele
economice cu potenţial competitiv), în regiunile Centru, Sud-Est,
Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

Programele de formare profesională au ca scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale a
antreprenorilor din sectoarele economice cu potenţial competitiv din regiunile Centru, Sud-Est, Sud
Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

În acest sens, sunt dezvoltate şi furnizate 3 pachete de formare profesională în domeniul antreprenorial.

Curs de formare profesională „Competente antreprenoriale”  n Curs de formare profesională „Manager Inovare” 

Un pachet de training format din 2 cursuri menit să dezvolte abilităţi avansate şi cunoştinţe aprofundate
în domeniul specializării inteligente din sectoarele economice cu potenţial competitiv. Trainingurile
propuse în acest pachet sunt:

n Up In The Sky – Create and Innovate  n Management şi Leadership

Activităţi



1) Curs de formare profesională „Competențe antreprenoriale”

Pentru 60 de antreprenori din sectoarele economice cu potenţial competitiv. Acest curs de formare profesională
îşi propune să dezvolte o serie de competențe tehnice şi de specialitate pentru antreprenorii din sectoarele
economice cu potenţial competitiv. Aceste competenţe vor facilita transformarea ideilor în acţiune, vor spori
capacitatea antreprenorilor de a planifica şi gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor. Acest curs este
menit să pună accentul pe gândirea critică, creativitate, iniţiativă, rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor,
luarea deciziilor şi gestionarea constructivă a tuturor provocărilor apărute în demersul antreprenorial din
sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Cunoştinţele de bază şi competențele transversale care vor fi dobândite şi îmbunătăţite de beneficiari sunt:

l Cunoştinţe de marketing şi de administraţie;

l Capacităţi organizatorice;

l Competențe în utilizarea componentelor digitale;

l Capacităţi de gestionare a relaţiilor cu piaţa;

l Capacităţi de gestionare a relațiilor cu mediul intern;

l Capacităţi de gestionare a relaţiilor cu actorii instituţionali.



2) Curs de formare profesională „Manager Inovare” 

Pentru 60 de antreprenori din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Acest curs vine în completarea aptitudinilor şi competențelor manageriale dobândite şi dezvoltate de
antreprenori prin participarea la cursul de „Competențe Antreprenoriale” şi îşi propune să definească şi să
explice noţiunile de inovare sub toate aspectele sale, să abordeze:

l aspecte privind transferul tehnologic din sectoarele economice cu potenţial competitiv şi a modului de
realizare a acestuia;

l prezentarea instrumentelor de lucru ale managerului de inovare – însuşirea de noţiuni din domeniul
proprietăţii intelectuale şi a respectării prevederilor legale din domeniul utilizării TIC;

l modul de elaborare a politicilor şi strategiilor de inovare;

l evaluarea eficienţei economice a inovării.

În urma parcurgerii acestui curs, grupul-ţintă va dobândi competenţe şi vor fi în măsură să gestioneze
următoarele activităţi:

l Elaborarea strategiei de inovare a firmei;

l Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare a firmei;

l Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei;

l Coordonarea culegerii de idei creative;

l Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare;

l Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei;

l Evaluarea procesului de inovare;

l Asigurarea continuităţii procesului de inovare.



3) Un pachet de training format din 2 cursuri menit să dezvolte
abilităţi avansate şi cunoştinţe aprofundate în domeniul

specializării inteligente din sectoarele economice cu potenţial
competitiv.

Trainingurile propuse în acest pachet sunt:

Up In The Sky – Create and Innovate

Este un curs de asistență dedicat dezvoltării creativităţii şi a inovaţiei în cadrul companiei. Principalul
beneficiu pe care acest program îl aduce în companie este acela de a ajuta la găsirea celor mai bune soluţii
pentru problemele cu care se confruntă compania, pentru eficientizarea activităţii; dar mai ales pentru
găsirea şi implementarea cu succes a noilor idei, produse, servicii care să asigure creşterea cifrei de afaceri
a companiei, a cotei de piaţă, a profitabilităţii.

Obiectivele programului sunt:

l Dezvoltarea creativităţii şi inovaţiei cu scopul de a identifica mereu cele mai bune soluţii pentru
rezolvarea problemelor dificile sau neobişnuite;

l Obţinerea de soluţii rapide la probleme, cel puţin aparent, complicate;

l Creşterea agilităţii companiei prin abordarea creativă/inovativă a provocărilor.

Management şi Leadership

Pe parcursul programului de instruire, grupul-ţintă va fi încurajat să schimbe sau să dezvolte un anumit
set de competenþe, să identifice nevoile motivaþionale ale subordonaþilor şi stadiile de performanþa în
care se afla, stilurile de leadership potrivite, creşterea capacitaþii organizatorice, îmbunătăţirea
procesului de comunicare pe orizontală şi verticală şi să participe activ la dezvoltarea profesională a
subordonaților.

Obiectivele acestui curs sunt:

l Dobândirea competențelor necesare, cu introducere în managementul comportamental şi înțelegerea
diferitelor tipuri de profil comportamental;

l Înlăturarea barierelor de comunicare;

l Adaptarea la schimbare;

l Formarea şi dezvoltarea echipei eficiente;

l Motivarea celor din jur prin înțelegerea comportamentului şi nevoilor motivaționale individuale,
pentru obținerea de performanțe deosebite;

l Utilizarea stilului de leadership potrivit, în strânsă concordanță cu competența subordonaților.



Formare profesională

» Organizarea şi derularea cursurilor de formare profesională pentru MANAGERII
din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Activitatea îşi propune se dezvolte şi să furnizeze 2 pachete de formare profesională în domeniul
managementului, după cum urmează:

a) Curs de formare profesională „Manager Inovare” 

Pentru cel puţin 260 de manageri din sectoarele economice cu potenţial competitiv

Acest curs vine în completarea aptitudinilor şi a competențelor manageriale dobândite şi dezvoltate de
persoanele care ocupă funcţii de management în firmele din sectoarele economice cu potenţial competitiv
prin participarea la cursul de „Manager Inovare” şi îşi propune să definească şi să explice noţiunile de
inovare sub toate aspectele sale, să abordeze:

l aspecte privind transferul tehnologic din sectoarele economice cu potenţial competitiv şi a modului de
realizare a acestuia;

l prezentarea instrumentelor de lucru ale managerului de inovare – însuşirea de noţiuni din domeniul
proprietăţii intelectuale şi a respectării prevederilor legale din domeniul utilizării TIC;

l modul de elaborare a politicilor şi strategiilor de inovare;

l evaluarea eficienţei economice a inovării.

În urma parcugerii acestui curs, grupul-ţintă va dobândi competențe precum:

l Elaborarea strategiei de inovare a firmei;

l Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare a firmei;

l Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei;

l Coordonarea culegerii de idei creative;

l Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare;

l Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei;

l Evaluarea procesului de inovare;

l Asigurarea continuităţii procesului de inovare.



b) Training „Time management”

Prin participarea la trainingul „Time management”, managerii vor afla cum prin utilizarea eficientă a
acestei resurse -– timpul – randamentul va fi îmbunătăţit, iar rezultatele vor creşte în mod vizibil.

„Managementul timpului“ sau „Time Management“ se referă la o serie de principii, practici, aptitudini şi
sisteme utilizate pentru a controla perioada de timp petrecută pentru îndeplinirea unor activităţi
specifice, cu scopul de a spori eficiența sau productivitatea muncii.

Managementul timpului începe cu managementul propriei persoane, principala cauză a eşecului fiind
lipsa autodisciplinei. Un aspect pozitiv al managementului timpului este faptul că aceste abilităţi pot fi
învăţate.

Obiectivele acestui training sunt:

l Prioritizarea corectă a activităţilor;

l Creşterea randamentului;

l Sporirea eficienţei atât la locul de muncă, cât şi în viaţa de zi cu zi;

l Eliminarea „timpilor morţi” – managementul timpului în mod corect;

l Folosirea timpului în mod avantajos;

l Perceperea timpului în mod corect;

l Dezvoltarea autodisciplinei.

c) Training „Customer care”

Acţiunile de „Customer care” au ca principală finalitate recomandarea, aceasta fiind cea mai bună măsură
a eficienţei în activitatea întreprinderii. Acest lucru transformă fundamental priorităţile întreprinderii,
transformand-o în cea mai importantă. Dar până la a ajunge la obţinerea recomandării sunt mulţi paşi
importanţi de făcut, sunt multe etape şi procese care trebuie îmbunătăţite.

Rezultatele participării la acest training sunt:

l Creşterea gradului de profesionalism al operatorilor implicaţi în relaţia cu clienţii;

l Transmiterea unui mesaj eficient în convorbirile avute cu clienţii, astfel încât experiența acestora să fie
una cât mai plăcută şi benefică pentru companie;

l Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă.



Formare profesională

» Organizarea şi derularea programelor de formare profesională pentru angajaţii
din departamentele de RESURSE UMANE din sectoarele economice cu potenţial

competitiv.

Activitatea presupune furnizarea unui program de formare profesională autorizat ANC şi a unui training
non-formal.

a) Curs „Manager resurse umane” 

Durată: 80 ore. Prin acest program de formare profesională se urmăreşte abordarea a două arii foarte
importante în activitatea unei organizaţii: exercitarea funcţiilor manageriale de previziune, organizare,
antrenare, coordonare şi control evaluare în raport cu modul de gestionare a resurselor umane în
organizaţie, precum şi coordonarea activităţii compartimentului de resurse umane prin exercitarea
funcţiilor manageriale în raport cu personalul specializat în gestiunea resurselor umane.

Competențele dobândite în urma parcurgerii acestui curs sunt:

l Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane 

l Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane 

l Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane

l Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane

l Elaborarea strategiei de resurse umane 

l Monitorizarea costurilor de personal 
l Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei

l Organizarea activităţii departamentului de resurse umane 

l Reprezentarea compartimentului de resurse umane



b. Training non-formal „Talent Management” 

Durată: 40 ore. Companiile care implementează o strategie de management al talentelor bine definită
sunt mult mai bine pregătite decât competitorii lor să facă faţă provocărilor unei economii aflate în

continuă schimbare şi să profite de noi oportunităţi de afaceri. Talent înseamnă orice angajat

care este implicat, motivat şi care are o performanţă remarcabilă. Folosirea cu succes a aptitudinilor
individuale va creşte performanța întregii companii şi va îmbunătăţi percepţia

clienţilor. De aceea este esenţială atragerea, retenţia, motivarea talentelor şi păstrarea angajamentului
lor faţă de companie!

Prin intermediul acestui curs, participanţii vor:

l Deveni familiari cu tendinţele şi instrumentele necesare dezvoltării unei strategii de management al
talentelor

l Putea defini un plan de acţiune (în conformitate cu nevoile companiei în zona de resurse umane)

l Înţelege importanţa şi consecinţele pe care le are o abordare adecvată a managementului talentelor în
atingerea obiectivelor de business

l Dezvolta o strategie integrată de management al talentelor

l Selecta cele mai potrivite metode pentru integrarea strategiei de management al talentelor cu
strategia de resurse umane a companiei

l Deveni „proactivi” vs. „reactivi” astfel încât să poată îndeplini obiectivele companiei în zona de
management al talentelor



Diplome și certificate

Programele de formare „Competențe antreprenoriale” şi „Manager Inovare” sunt
cursuri acreditate ANC, cu o durată de desfăşurare de 80 ore pentru fiecare curs.

Pachetul de training format din cele 2 tematici descrise se întinde pe o perioadă de
80 ore în total, fiecărei teme fiindu-i alocat un număr de 40 de ore.

După parcurgerea programului de formare profesională autorizat ANC, participanţii vor fi supuşi unui
proces de evaluare cu respectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
absolvire conform ANC. În urma absolvirii examenului, se vor elibera diplome/certificate de absolvire
conform metodologiei în vigoare.

După parcurgerea cursurilor non-formale/trainingurilor, coordonatorii de formare vor organiza, la nivelul
instituţiei, o sesiune de examinare în urma căreia cursanţii vor primi un certificat care atestă participarea
la curs.
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DATE DE CONTACT – ASOCIAţIA O şANSĂ PENTRU FIECARE

Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 19, Iaşi

osansapentrufiecareiasi@gmail.com

Telefon: 0332 434 519, 0755 757 403 – Teodora Reguș

www.asociatiaosansa.ro

Sprijin pentru IMM-uri

Sprijinirea a cel puţin 48 de IMM-uri din sectoarele economice cu potenţial
competitiv sau care intenţionează să-şi adapteze activitatea la aceste sectoare în

vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung sau a
revizuirii/adaptării unei planificări strategice pe termen lung.

Scopul acestei activităţi constă în sprijinirea a 48 de întreprinderi din sectoarele
economice cu potenţial competitiv, sectoare cu potenţial competitiv identificat

conform Strategiei Naţionale de Competitivitate, în adaptarea activităţii la
domeniile şi subdomeniile de specializare inteligentă din sectorul menţionat

anterior, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul
întreprinderii sau revizuirea strategiei în cazul în care aceasta există deja.



Proiectul este implementat în regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) și se adresează:

n antreprenorilor care îşi gestionează afacerile în sectoarele economice cu potenţial competitiv;
n personalului angajat care asigură managementul strategic al companiilor care activează în sectoarele
economice cu potenţial competitiv şi care ocupă poziţii de management în cadrul acestora (spre exemplu:
manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de
departament, manager de linie etc); 
n personalului angajat din departamentul de resurse umane din companiile care activează în sectoarele
economice cu potenţial competitiv.

Resurse umane și competitivitate pentru sectoarele economice cu potențial competitiv (ID proiect:
POCU/227/3/8/118464)

n Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020

n Editor material de informare: Asociaţia O şansă pentru fiecare

n Bun de tipar: 16 iulie 2018

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a
antreprenorilor, a angajaţilor care fac parte din managementul strategic al companiilor şi a
personalului din departamentele de resurse umane din sectoarele cu potenţial competitiv şi, implicit,
la creşterea relevanţei sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru piaţa muncii adresate
acestor sectoare.




