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Un nou proiect dedicat companiilor din sectoarele
economice cu potențial competitiv din Regiunea Nord-Est
Academia de Training și Antreprenoriat –
Excelență și Performanță prin Oameni POCU/227/3/8/118179

Federația Agricultorilor de Munte – Sector Economic Vatra Dornei (FAMD), a demarat
în luna mai 2018, în calitate de Beneficiar, implementarea proiectului „Academia de
Training și Antreprenoriat – Excelență și Performanță prin Oameni”,
POCU/227/3/8/118179, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, fiind cuprinsă între 15.05.2018 –
14.05.2019. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 1,752,915.44 Lei.
Obiectivul general al proiectului: creșterea cu 405 persoane a numărului de angajați
care beneficiază de instrumente, metode, practici etc., standard de management al resurselor umane si de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității lor la
dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei
Naționale de Competitivitate 2014-2020 (domeniilor de specializare inteligenta cf.
SNCDI), din regiunea de dezvoltare Nord Est (RD NE), pe parcursul a 12 luni de implementare a proiectului.
Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este format din:
 Manageri – angajați cu contract individual de munca (cu normă întreagă sau cu
timp parțial), care asigura managementul strategic și care ocupa poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv,
director adjunct, manager de departament, project manager, manager de linie,
etc.);
 angajați cu contract individual de munca (cu normă întreagă sau cu timp parțial),
din departamentele de resurse umane;
 antreprenori care-si gestionează propriile afaceri.

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor grupului țintă din RD NE, FAMD va realiza următoarele activități, participarea grupului țintă la acestea fiind gratuită:
 derularea a 10 campanii de conștientizare pentru minim 47 angajatori care își
desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv;
 furnizarea următoarelor programe de formare profesională pentru 405 persoane
din grupul țintă:
o 2 programe de formare profesională ANC Competențe antreprenoriale;
o 2 programe de formare profesională ANC Inspector resurse umane;
o cursuri/ workshop-uri/ seminarii în următoarele domenii generale:
 Strategie
 Inovare si Creativitate;
 Comunicare;
 Digitizarea afacerii;
 Lean și Mediu;
 Resurse umane.
 certificarea competențelor dobândite de grupul țintă în timpul programelor de
formare profesională/ cursurilor/ workshop-urilor/ seminariilor;
 sprijin acordat pentru minim 47 întreprinderi în elaborarea/ adaptararea planificării strategice pe termen lung astfel încât sa permită anticiparea schimbărilor.

În urma participării la activitățile proiectului, persoanele din grupul țintă vor beneficia
de :
 Cunoștințe îmbunătățite;
 Acces la tehnologii noi și know-how european;
 Training structurat cu exemplificări din fiecare industrie și jocuri de rol;
 Transfer de competențe, metode și instrumente de lucru de la Formator.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020.
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