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Calendarul cursurilor programate pentru luna aprilie 2019 

 

Va invitam sa va inscrieti la cursurile derulate in luna aprilie in cadrul proiectului Profesionisti 

2020.  

 

1 Calendarul cursurilor programate pentru luna Aprilie 

2019 
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2 Mini MBA – sau cum sa iti dezvolti abilitatile de 
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Calendarul cursurilor programate pentru luna 

Martie 2019 

Inceputul de an aduce noi cursuri organizate in cadrul proiectului Profesionisti 2020:  

1. Cursul de Manager de proiect la Buzau, Cod COR 242101 va fi organizat dupa cum 

urmeaza:  

- Modulul 1: 5 -7  aprilie 

- Modulul 2: 12 – 14 aprilie 

Cursul se va incheia cu examen, sutinut in data de 19 aprilie.  

În cadrul cursului sunt prezentate cele patru mari capitole ale managementului proiect: 

conceperea, planificarea, implementarea și finalizarea proiectului, care au ca principal scop 

oferirea de răspunsuri la întrebari simple vizand responsabilitățile unui manager de proiect și 

rolul acestuia. 

Nivel minim de studii necesar: studii superioare (diploma de licență).  

Pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la telefon 0746607031, e-mail: 

profesionisti2020@4change.ro.  

2. Cursul de Manager, organizat la Galati, Cod COR 112029, destinat managerilor implicați în 

managementul strategic al firmelor, cum ar fi manageri generali, directori generali, 

manageri executivi, directori executivi, directori adjuncți, manageri de departament, 

manageri de proiect, manageri de linie, etc).  

- Modulul 1: 5 -7  aprilie 

- Modulul 2: 12 – 14 aprilie 

mailto:profesionisti2020@4change.ro
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În cadrul cursului sunt prezentate componente importante de management strategic, dupa cum 

urmeaza: elaborarea strategiei structurii organizationale conduse, organizarea activitatilor 

specific, monitorizeaza implementarea strategiei, etc. 

Cursul se va incheia cu examen, sutinut in data de 14 aprilie.  

Nivel minim de studii necesar: studii medii (diploma de bacalaureat). 

Pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la telefon 0746607031, e-mail: 

profesionisti2020@4change.ro.  

3. Cursul de Inspector de resurse umane, organizat la Galati, Cod COR 333304, destinat 

angajaților din departamentele de Resurse Umane, va fi organizat in 2 module:  

- Modulul 1: 5 -7  aprilie 

- Modulul 2: 12 – 14 aprilie 

Cursul se va incheia cu examen, sutinut in data de 19 aprilie.  

În cadrul cursului veți descoperi secretele recrutării personalului, aspectele legale, dar și umane 

ce țin de departamentul de Resurse Umane, metode de organizare și gestionare a documentelor 

personalului, etc. 

Nivel minim de studii necesar: studii medii (diploma de bacalaureat). 

Pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la telefon 0746607031, e-mail: 

profesionisti2020@4change.ro.  

 

 

 

 

 

 

mailto:profesionisti2020@4change.ro
mailto:profesionisti2020@4change.ro


 
 

 

 

Programul Operațional Capital Uman 

Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Obiectivul tematic 3.8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea 

mobilității forței de muncă 

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 

Titlu proiect: „Profesionisti 2020” 

Contract nr. POCU/227/3/8/117470 

 
 

 

P
ag

e4
 

 

Mini MBA – sau cum sa iti dezvolti abilitatile de 

management strategic 

MBA-ul Strategic 2020 are ca rol dezvoltarea si exersarea abilitatilor de management strategic a 

cel putin 50 de persoane, care au participat anterior la programul de formare în domenii precum 

Manager de resurse umane, Competențe antreprenoriale sau Manager de proiect. 

Programul este structurat ca un workshop interactiv cu durata de 5 zile (40 de ore) și include 

module teoretice care abordează, din perspectiva managementului strategic, concepte precum: 

Marketing, Vânzari, Producție, Logistică, Resurse Umane, Finanțe, Management operațional etc. 

Modulele teoretice vor fi dublate de module practice realizate în cadrul Aplicației Antreprenor 

2020 în care participanții sunt implicați direct în procesul decizional și conducerea unei afaceri 

realist simulate, pe parcursul a 4 cicluri anuale de business. Simularea de afaceri include 

elemente precum piața, concurența, legislație dar și fluctuații de preț, de personal sau 

evenimente ce tin de forța majora, iar particpanții la cursul de mini MBA își vor putea testa 

deciziile de business și vor vedea care sunt urmările acelor decizii în anumite situatți de mediu 

extern și intern. 

Vor fi organizate 2 sesiuni de Mini MBA Strategic 2020, fiecare cu aproximativ 25 de participanti. 

Sesiunile vor avea loc dupa cum urmeaza:  

Sesiunea 1: 29 mai – 2 iunie  

Sesiunea 2: 19 – 23 iunie  

Pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la telefon 0746607031, e-mail: 

profesionisti2020@4change.ro.  
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Planificare strategică pentru firma ta 

Procesul de planificare strategică este orientat către dezvoltarea și consolidarea companiilor, 
prin identificarea direcțiilor strategice care să contribuie la dezvoltarea acestora și care să 
asigure îndeplinirea misiunii, mandatului si obiectivelor specifice companiei. 

De asemenea, vor fi puse la dispoziția echipelor de planificare strategică o serie de unelte 
(proceduri și sisteme de auto-evaluare și dezvoltare) care să ramana companiei și să poată fi 
folosite în planificarile viitoare și în deciziile de management.  

Astfel, fiecare proces de planifcare strategică va presupune următoarele etape: 

 Cercetare inițială: analiza de date și informații despre companie, puse la dispoziție de 
companie, rapoarte de evaluare deja elaborate, dacă acestea există; 

 Chestionare: care sa faciliteze analiza informațiilor legate de managementul 
departamentelor, viziunea acestora, calitatea serviciilor și produselor, pentru a analiza 
nevoile de dezvoltare ale acestora;  

 Interviuri: atât interviuri cu persoane cheie desemnate, care pot contribui la atingerea 
obiectivelor dar mai ales cu cei care joacă un rol în dezvoltarea companiei, inclusiv 
reprezentanți ai consiliului director;  

 Crearea unui echipe de planificare strategica: La începutul procesului, o echipa de 
planificare strategica va fi desemnată de conducerea organizației. Aceasta va fi implicată 
activ si permanent în procesul de planificare strategică.  

 Discutii si analize: cu echipa de conducere, cu echipele de coordonare ale diferitelor 
departamente, cu echipa de planificare strategică pentru a putea identifica acele căi 
potrivite pentru consolidarea companiei, cresterii calitații managementului și serviciilor la 
nivelul fiecărui departament și la nivelul managementului general; 

 Consiliere și suport în elaborarea documentelor strategice și de acțiune la nivelul 
companiei și se vor contura planuri - conform modelului creat pentru acest proces; 

 Elaborarea planului strategic si operațional prin consultarea si implicarea echipei de 
planificare strategică. 
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Procesul de planificare strategică este destinat pentru 40 de companii care vor beneficia de 
elaborarea un plan strategic și operational.  

De asemenea, fiecare echipă de planificare strategica din cadrul companiilor va primi câte un 
ghid de planificare strategică elaborat de către experții proiectului și o serie de materiale suport 
ce vor putea fi utilizate în următoarele procese de planificare strategică, cum ar fi ghiduri de 
interviu, modele de chestionare, analize ale stakeholderilor etc. 
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Finanțări 

POR: Cum ne pregătim pentru perioada de programare 2021-2027?   

În luna februarie 2019, a avut loc la Suceava întâlnirea Comitetului de Monitorizare a Programului 

Operațional Regional 2014-2020. În cadrul acestuia, a fost prezentat faptul că la nivel național pregătirea 

perioadei de programare 2021- 2027, pentru Programul Operațional Regional, a fost marcată de 

următoarele demersuri: 

În septembrie 2018, a fost adoptat Memorandumul Guvernului: „Pregătirea documentelor naționale de 

programare a finanțelor din fonduri europene post 2020”, ce a avut ca obiectiv stabilirea de termene și 

responsabilități pentru elaborarea documentelor strategice/ planurilor de măsuri sectoriale naționale post 

2020 (cu accent pe întreprinderea condițiilor favorizante). 

Sursa: Fonduri – structurale.ro  

 

Ce aduce nou perioada 2021-2027 pentru Programul Operațional Regional  

Propunerea de regulamente pentru perioada 2021-2027 a fost publică în luna mai 2018 și aduce 

următoarele modificări ale regulamentelor aplicabile pentru Programul Operațional Regional: 

 

- Rata de cofinanțare se modifică. Rata de cofinanțare din FEDR, pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate, va fi de 70%, spre deosebire de rata actuală de 85%. Pentru regiunea dezvoltată  

București-Ilfov, rata de cofinanțare din FEDR va fi înjumătățită, alocându-se 40%, spre deosebire 

de procentul actual de 80%. 

- Centrarea tematică se modifică. În perioada de finanțare 2021-2027, se vor aloca 65% pentru 

primele 2 obiective de politică, la nivel național, spre deosebire de alocarea actuală de 50% pentru 
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primele patru obiective tematice, pe categorii de regiuni. Astfel, alocarea pentru primele două 

obiective de politică va fi de: 

    35% pentru OP1- cercetare-dezvoltare-inovare IMM-uri, 

    30% pentru OP2- reducerea CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca nu mai doriti sa primiti informatii din partea Asociatiei Four Change, va rugam sa trimiteti un replay 

la adresa de email profesionisti2020@4change.ro cu titlul Dezabonare. Va multumim! 
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