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Eveniment 31 iulie, Galati  

Marti, 31 iulie 2018, începând cu ora 16:00, în Sala Amfiteatru, din cadrul Colegiului National Vasile 
Alexandri,  Galati va avea loc primul eveniment organizat de catre Asociatia Four Change pentru sectorul de afaceri din 
judetul Galati.  

La aceasta intalnire vor fi prezenti reprezentanti ai sectorului de afaceri galatean, care isi desfasoara activitatea 
principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform Strategia 
Naţională pentru Competitivitate  si in corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligenta conform Strategia 
Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea 
principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare.  

Evenimentul vizeaza prezentari ale expertilor din cadrul proiectului, inclusiv ale invitatilor din sectorul business 
local si european si discutii legate de importanta investitiei in capitalul uman al intreprinderii, descrierea cursurilor gratuite 
de formare profesioanala si ale celorlalte activitatile de consultanta de specialitate ce vor fi organizate in cadrul proiectului 
incepand cu luna septembrie. Ne dorim sa fie un eveniment in care sa discutam despre disponibilitatea managerilor de a 
participa la cursurile de formare profesionala si activitatile suport  miniMBA si business coaching.  

In functie de interesul companiilor de a  introducere in activitatile zilnice sisteme, instrumente, metode, practici, 
standarde de management care sa conduca la îmbunatatirea conditiilor de munca pentru salariati si dezvoltarea afacerii 
se vor identifica si beneficiarii activitatii de planificare strategica, activitatea ce va demara imediat dupa finalizarea primelor 
cursuri de formare profesioanala organizata pentru angajati.  
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Descrierea proiectului Profesioniști 2020 

Proiectul „Profesionisti 2020” se adreseaza unui numar de 405 manageri, angajati ai 

departamentelor de resurse umane sau antreprenori din cadrul companiilor care isi desfasora 

activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC 

si aflate in regiunea de Sud Est, judetele Buzau, Vrancea, Galati, Braila, Tulcea si Constanta. 

Acestia vor beneficia in mod GRATUIT de urmatoarele activitati ale proiectului:  

- 12 evenimente derulate in cadrul campaniei de constienizare privind importanta si 

necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua;  

- Cursuri de formare profesionala de scurta durata, recunoscute national, in domenii precum 

Management, Manager de proiect, Inspector de resurse umane, Competente 

antreprenoriale pentru 405 manageri, angajați ai departamentelor de resurse umane sau 

antreprenori;  

- Program de Mini MBA pentru 50 de persoane din cele 405 selectate;  

- Program complex de planificare strategica pentru 40 de companii;  

- 100 de persoane din cele 405 vor beneficia de cate 3 ore de business coaching individual.  

 

De asemenea, in cadrul proiectului va fi creata o aplicatie interactiva, care va permite grupului 

tinta sa isi elaboreze planurile de afaceri si sa testeze propriile decizii de business.  

 

Durata proiectului este de 12 luni, in perioada mai 2018 – aprilie 2019.  

 

Proiectul propune o abordarea complexa a nevoilor, atat din perspectiva de insusire de cunostinte 

si abilitati prin formarea profesionala dar si din perspectiva evolutiei personale si profesionale 

prin intermediul programului de coaching. Totodata sprijina implicarea salariatilor in stabilirea 

obiectivelor si misiunii companiilor, prin participarea acestora la programul de planificare 

strategica. 
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Avantajele participării în cadrul proiectului  

 

 Peste 250 de angajatori si factori decidenti din companiile din regiunea SE, care vor participa 

la evenimentele din cadrul campaniei de constientizare vor fi mai informati despre importanta si 

necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua si isi vor insusi conceptele 

privind formarea profesionala continua.  

 405 de manageri, angajati ai departamentelor de resurse umane si antreprenori vor dobandi 

competente crescute, ca urmare a programelor de formare profesionala, in domenii precum 

resurse umane, management sau antreprenoriat, vor detine cunostiintele care le va permite o 

abordare pragmatica a provocarilor intampinate la locul de munca sau in cadrul propriei 

afaceri, isi vor creste performantele profesionale si isi vor imbunatati abilitatile antreprenoriale 

si manageriale.  

 Prin participarea la cursurile de competente antreprenoriale, 105 antreprenori isi vor consolida 

cunostintele antreprenoriale si vor dezvolta o abordare pragmatica a managementului unei 

afaceri, care le va permite sa isi gestioneze mai bine propria afacere. 

 Cei 50 de salariati din cadrul departamentului de resurse umane vor avea o viziune de ansamblu 

asupra managementului de resurse umane si vor putea propune politici, tactici si instrumente 

eficiente de resurse umane care sa contribuie pe termen lung la cresterea gradului de satisfactie 

a salariatilor la locul de munca, la reducerea fluctuatiilor de personal la imbunatatirea conditiilor 

la locul de munca si totodata la reducerea discrimianrii intre femei si barbati la locul de munca.  

 250 de manageri isi vor creste performantele pe plan profesional si isi vor imbunatati abilitatile 

manageriale, vor invatat cum sa coordoneze mai eficient echipele si isi vor putea dezvolta planuri 

strategice de management care sa conduca la eficientizarea muncii in departamentele pe care le 

conduc.  
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 Cele 50 de persoane participante la programul de Mini MBA strategic 2020 isi vor dezvolta si 

exersa abilitatile de management strategic, isi vor extinde viziunea si perspectivele manageriale 

asupra afacerii in care sunt implicati, vor putea utiliza eficient informatiile financiare in actul 

managerial si vor putea anticipa si contracara schimbarile si provocarile la care sunt supuse firmele 

in care sunt implicati. 

 Performantele la locul de munca se vor imbunatati semnificativ pentru cele 100 de persoane care 

vor participa la programul de business coaching . Acestia isi vor constientiza punctele slabe si ariile 

de imbunatatit, vor identifica obstacolele de natura emotionala, intelectuala, fizica si spirituala, 

vor depasi convingerile neconstructive care le franeaza progresul si vor fi capabili sa isi creeze un 

plan de actiune pentru atingerea obiectivelor propuse. Totodata, acestia vor putea folosi 

experienta procesului de coaching si in gestionarea relatiilor la locul de munca, asumarea deciziilor 

dificile contribuind astfel, pe termen lung, la cresterea satisfactiei profesionale  

 Ca urmare a procesului de planificare strategica propus in cadrul proiectului, cele 40 de IMM-uri 

vor avea la dispozitie metode si tehnici in vederea identificarii direcţiilor strategice pe care le 

pot lua astfel incat sa-si consolideze activitatea si sa faca fata schimbarilor mediului de afaceri si 

factorilor externi.  

 Echipele implicate in cele 40 de procese participative de planificare strategica isi vor asuma 

misunea si obiectivele de management, contribuind pe termen lung la cresterea productivitatii 

muncii. 
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Informatii suplimentare despre înscrierea in proiect 

Pentru informații suplimentare sau exprimarea disponibilitatii de participare in cadrul 

proiectului, ne puteti contacta la adresa de email profesionisti2020@4change.ro sau telefon 

0746.607.031, persoana de contact Aurelia Pasăre, Coordonator Campanie de constientizare. 

Expertii implicati in activitatea de recrutare va vor suna si va vor ajuta in pregatirea dosarului de 

inscriere, care trebuie sa contina:  

 Fisa de inscriere si exprimare a interesului de participare in proiect si etapale acestuia semnata de candidat- 

formular standard  

 Declaratie de angajament si disponibilitate pentru intreaga perioada de desfasurare a sesiunilor de formare si 

a disponibilitatii de deplasare in locatiile proiectului -formular standard; 

 Declaratie de consimtamant privind acordul de utilizare a datelor cu caracter personal -formular standard; 

 Adeverinta de la locul de munca care sa cuprinda: tipul de contract individual de munca (norma intreaga sau 

partiala), locul de munca ocupat in regiunea de implementare a proiectului, pozitia ocupata de salariat 

(management sau resurse umane, conform organigramei societatii), atributiile salariatului, inclusiv in asigurarea 

managementului strategic (in corelare cu fisa postului, organigrama si sectorul economic in care isi desfasoara 

firma activitatea autorizata), etc -formular standard; 

 Curriculum vitae in format Europass sau echivalent, etc - formular standard 

 Copie dupa documentul de identitate al candidatului conform cu originalul, semnata.   

 Copie dupa documentul care ateste ultima forma de invatamant absolvita (diploma de bacalaureat/diploma de 

licenta etc.)  

 Formularul de Grup tinta- formular standard  

 Copie, conforma cu originalul dupa certificatul constator emis de ORC, valabil la data intrarii angajatului/ 

antreprenorului in GT in care sa se regasesca codurile CAEN autorizate si eligibile conform prezentei proceduri, 

actionariatul si administratorii intreprinderii. In cazul persoanelor care sunt antreprenori care isi gestioneaza 

propria afacere, acestia trebuie sa depuna si copia, conforma cu originalul a documentului care le confera 

dreptul de a desfasura fapte si acte de comert, in scopul obtinerii de profit.  

 Copii dupa situatiile  financiare aferente anului 2017 sau declaratia pe propria raspundere, emisa de 

departamentul financiar- contabil al IMM / copie dupa informatii oficiale emise de autoritatile compentente cu 

privire la valoarea cifrei de afaceri/ nr. de angajati/ valoarea activelor, astfel incat sa poate fi stabilita  corect 

incadrarea in tipul categoriei de întreprindere.  
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Oportunități de finanțare pentru sectorul de afaceri 

 

Fonduri nationale  

- Programului naţional multianual de microindustrializare 

- Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare 

a produselor şi serviciilor de piaţă 

Fonduri Europene  

- POC 2.2.1 –  Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate 

de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de 

clustere 

- EEA si Granturi norvegiene 2014-2021  

- Programul Operațional Regional 2.2 
 

Intreprinderile implicate în activitatile proiectului vor primi informatii actualizate despre oportunitatile 

de finantare naționale si europene, aplicabile zonei și activităților comerciale pe care le desfășoara.  

 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2018/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2018/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2018/
http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014#anun%C8%9Buri-program
http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014#anun%C8%9Buri-program
http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014#anun%C8%9Buri-program
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Romania/
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Daca nu mai doriti sa primiti informatii din partea Asociatiei Four Change, va rugam sa trimiteti un 

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