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Obiective

OG – Creșterea nivelului de competență profesională a managerilor, antreprenorilor și angajaților din departamentele de resurse umane

din firmele românești cuajutorul instrumentelor și metodelor specifice și adaptarea afacerilor la cerințele din domeniile competitive SNC

și SNCDI.

OS1: Derularea unei

campanii de conștientizare a 

angajatorilor la nivelul

regiunilor SV, S, SE, NE, V, 

C, NV privind importanța și

necesitatea participării

angajaților la programe de 

formare continuă

OS 2: Furnizarea de programe

de formare în management și

de perfecționare/specializare

în domeniul resurselor umane

a unui număr de 504 

persoane, ce va avea ca 

rezultat creșterea

performanțelor în plan 

profesional a acestora.

OS 3. Dezvoltarea

cunoștințelor și competențelor

profesionale pentru 292 

departicipanți membri ai GT 

prin aplicarea unor

instrumente și metode

specifice.

OS 4: Sprijinirea a 50 de 

IMM-uri cu activitate într-unul

dintre sectoarele economice

cu potențial competitiv

identificate conform 

SNC/SNCDI, în vederea

elaborarii unei planificari

strategice pe termen lung și

adaptării la managementul

schimbării.



Turism și ecoturism

Sectoarele de activitate vizate

Textile și pielărie

Industrii Creative

Lemn și mobilă

Tehnologia Informației și Comunicațiilor

Procesarea alimentelor și a băuturilor

Energie și management de mediu

Sănătate și produse farmaceutice

Industria Auto și componente Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii



Se incadreaza in categoria IMM-uri, asa cum sunt definite in Legea nr. 346/2004.

Activeaza in regiunile SV, S, SE, NE, V, C, NV si au sediul social sau cel putin un 

punct de lucru /filiala in aceasta regiune

Beneficiarul isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential 

competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare

inteligenta conform SNCDI

Criterii eligibilitate firme



Persoana este incadrata cu contract individual de munca (cu norma intreaga

sau cu timp partial)/antreprenor

Locul de munca ocupat este in regiunile SV, S, SE, NE, V, C, NV

Persoana ocupa o pozitie de management sau o pozitie in departamentul de 

resurse umane sau este antreprenor

Persoana, prin atributiile pe care le are conform fisei de post, este implicata in 

asigurarea managementului strategic al intreprinderii respective (dupa caz)

Persoana isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential 

competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI

Criterii eligibilitate participanți



Beneficii grup țintă – I

Curs Participanți

eligibili

Detalii Perioada Beneficii participanți

Etapa I – sesiuni instruire ANC

Curs

competențe

antreprenorial

e

308 Manageri și

antreprenori

 5 zile X 8 ore=40 ore

 22 grupe X 14

persoane

Septembrie 2018 –

ianuarie 2019

 Participarea GRATUITĂ la curs, valoarea de piață a acestuia

fiind de cca. 1.200 lei

 decontarea (limitata) a costurilor de transport, masa de

pranz, în valoare medie de cca. 300 lei/pers

 materiale curs (manual printat si legat profesional, mapa,

notes, pix, give-away personalizate) - în valoare medie de

cca. 75 lei/pers

 abonament la o publicație de specialitate pe tema

managementului/resurselor umane, pe durata unui an, în

valoare de cca. 90 lei

 acces la facilitățile platformei software: programa curs,

materiale curs, teste de evaluare online, rapoarte de

evaluare ale formatorilor, forum pentru discuții pe

tematica cursului

 certificare ANC

Curs Manager

produs

98 Manageri și

antreprenori

 5 zile X 8 ore=40 ore

 7 grupe X 14

persoane

Septembrie 2018 –

ianuarie 2019

Curs Manager

Resurse Umane

98 persoane din

departamentul

Resurse Umane

 5 zile X 8 ore=40 ore

 7 grupe X 14

persoane

Septembrie 2018 –

ianuarie 2019



Beneficii grup țintă – II

Etapa II - Instruire specializată

Curs PMP 56 persoane (manageri și

antreprenori), selectate pe baza

evaluării din etapa I

Noiembrie 2018 – Martie 2019  Participarea gratuită la curs, valoarea de piață a

acestuia fiind de cca. 6.000 lei

 pachet de carti dezvoltare abilitati manageriale de

proiect în valoare de cca. 200 lei

Mini MBA 56 persoane (manageri și

antreprenori), selectate pe baza

evaluării din etapa I

Noiembrie 2018 – Martie 2019  Participarea gratuită la curs, valoarea de piață a

acestuia fiind de cca. 8.000 lei

 pachet de carti dezvoltare abilitati manageriale de

business în valoare de cca. 200 lei

Sesiuni coaching 20 persoane (manageri și

antreprenori), selectate pe baza

evaluării din etapa I

Ianuarie 2019 – Mai 2019  Participarea gratuită la sesiunile de coaching, valoarea

de piață a acestuia fiind de cca. 13.000 lei



Beneficii grup țintă – III

Etapa III – workshop-uri tematice

Workshop pe tematica 

antreprenoriatului

40 persoane (antreprenori)  Materiale lucru

 Catering

 Decontare transport în limita a 200 lei

Workshop pe tematica 

managementului de produs

40 persoane dintre participanții la

cursul de Manager produs

 Materiale lucru

 Catering

 Decontare transport în limita a 200 lei

Workshop pe tematica 

managementului inovării

40 persoane (manageri și

antreprenori)

 Materiale lucru

 Catering

 Decontare transport în limita a 200 lei

Workshop pe tematica HR 40 persoane (exp. resurse umane)  Materiale lucru

 Catering

 Decontare transport în limita a 200 lei

Evenimente de informare

pe tema resursei umane în 

cadrul IMM

120 persoane (exp. resurse

umane)

- 15 persoane/ eveniment

 Accesul la rezumatele video ale evenimentelor

 Servicii coffe-break



Beneficii companii participante

Activitate Companii eligibile Perioada Beneficii participanți

Sprijinirea companiilor prin 

elaborarea de strategii

50 IMM-uri având codurile CAEN

eligibile

Noiembrie 2018 – Aprilie 2019  Beneficierea de sprijinul unui

expert planificare strategică, pe

durata unei luni, în scopul

elaborării unui plan strategic pe

termen lung



Etapa 2

Curs PMP

Curs mini MBA

Sesiuni Coaching

Evenimnte pe tematica resurselor umane

Etapa 1

Curs competente anteprenoriale

Curs manager produs

Curs resurse umane

Etapa 3

Workshop pe tematica anteprenoriatului

Workshop pe tematica managementului de produs

Workshop pe tematica managementului inovarii

Workshop pe tematica HR

Etape principale

Inscriere Finalizare



Creare cont

Completare
formular

Depunere
documente
justificative

Inscrierea in Grupul tinta



1. Creare cont



2. Completare formular



3. Adăugare firmă – dacă este cazul



4. Finalizare completare formular



5. Descărcare Declarații generate de aplicație



6. Încărcare declarații și documente suport



Va mulțumim și vă așteptăm să vă 
înscrieți în platforma

www.performeaza.ro


