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

INVITAȚIE
EVENIMENT DE INFORMARE
sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, str. Universității nr. 15-17
joi, 20 septembrie 2018, ora 10
Camera de Comerț si Industrie a județului Neamț împreună cu Camera de Comerț și Industrie
Suceava, vă adresează invitația de a participa joi, 20 septembrie 2018, ora 10, la sediul Camerei de Comerț
și Industrie Suceava din str. Universității nr. 15-17, la un eveniment caravană de informare și conștientizare
pentru persoanele interesate să participe la programele de formare oferite de proiectul “Manageri
competenți pentru întreprinderi responsabile - #businessresponsabil” – ID 117359, cofinanțat din
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți.
Grupul țintă al proiectului este compus din 501 persoane fizice din cele 6 județe ale Regiunii
de Nord-Est, care lucrează într-o întreprindere ce își desfășoară sau dorește să își adapteze activitatea
principală sau secundară într-unul din sectoarele cu potențial competitiv identificate conform SNC și în
corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și care se încadrează într-una dintre
următoarele categorii:
- 160 angajați care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management;
- 140 angajați din departamentele de resurse umane ;
- 201 antreprenori care-și gestionează propriile afaceri.
Proiectul constă în dezvoltarea unor competențe specifice pentru 501 de persoane, prin furnizarea
gratuită a programelor de formare, activități de business coaching și evenimentelor organizate, astfel:
A. Pentru manageri și antreprenori din Regiunea de Nord-Est
 Curs Competențe Antreprenoriale
 Curs Manager Proiect
 Curs Manager de Responsabilitate Sociala
 Curs de Manager de Inovare
 Sesiuni de business coaching
 Conferință pe tema „Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea Nord-Est prin inovare”
B. Pentru angajații din departamentele de resurse umane:
 Curs Inspector Resurse Umane
 Curs Manager Resurse Umane
 Conferință pe tema „Promovarea îmbătrânirii active și adaptarea muncii la nevoile lucrătorilor
vârstnici”
 Workshop pe tema „Învățarea pe tot parcursul vieții”
Principalele rezultate ale proiectului sunt certificatele de absolvire rezultate, recunoscute ANC și sprijin
acordat pentru 55 de IMM-uri în vederea elaborării / revizuirii planificării strategice.
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