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Eveniment local în județul Vrancea, 19 octombrie  

 

    

Asociația Four Change a organizat vineri, 19 octombrie 2018, în sala de conferințe a Hotelului 

Solar din Focșani primul eveniment local din județul Vrancea, întâlnire desfășurată în cadrul 

campaniei de promovare și conștientizare aferentă proiectului „Profesionişti 2020”. 

Pe parcursul întâlnirii a fost prezentat proiectul, beneficiile grupului țintă, dar și nevoia de formare 

din Regiunea Sud-Est în rândul salariaților. 

Evenimentul a reprezentat un prilej de a discuta atât despre provocările cu care se confruntă 

angajatorii privind formarea profesională a salariaților, cât și despre mecanismele de finanțare ale 

mediului de afaceri disponibile în acest moment. 
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Agenda Evenimentului a cuprins: 

Cuvântul de deschidere – Aurelia Pasăre, Președinte Asociația Four Change 

Prezentarea proiectului “Profesioniști 2020” – Oana Calenciuc, Manager proiect  

Prezentarea metodologiei de selecție și a procedurii de înscriere în grupul țintă - Cristina Tabac,  Expert 

recrutare  

Provocări în formarea profesională a salariaților din IMM-uri – Andreea Carp, Consultant în management 

Mecansime de finanțare ale mediului de afaceri - Oana Calenciuc      

 

********************************************************************************************************************** 

Primul curs de Manager organizat la Galați, în 
cadrul proiectului Profesioniști 2020 
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În data de 19 octombrie, am deschis, la Galați, primul curs de Manager (Cod COR 112029). 

 

Perioada de desfășurare a cursului a fost, după cum urmează: Modul 1 (19 – 21 octombrie) și 

Modul 2 (26 – 28 octombrie). 

  

Cursul destinat persoanelor implicate în managementul strategic al fimelor, a reunit: manageri 

generali, directori executivi, directori adjuncți, manageri de departamente. 

Participarea a fost GRATUITĂ în limita celor locurilor disponibile, iar pe perioada cursului s-au 

asigură pauzele de cafea, prânz, cină, precum și decontarea cheltuielilor cu cazarea și transportul 

participanților (unde a fost necesar). 

În urma absolvirii cursului, participanții dobândesc o diplomă de perfecționare, recunoscută atât 

la nivel national, cât şi în Uniunea Europeană. 

Interactiv și aplicat, cursul de Manager a oferit participanților, informații valoroase despre 

componente importante de management strategic, după cum urmează:  

 elaborarea strategiei structurii organizaționale conduse; 

 organizarea activităților specifice; 

 monitorizarea implementării strategiei. 

 

Printre temele abordate au fost: 

- Funcțiile managementului 

- Obiective SMART 

- Stiluri de management 

- Management și leadership 

- Management strategic și adoptarea deciziilor 
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Despre trainer: GIORGIANA BITERE este, în prezent, Training Manager. O mare parte din cariera 

sa a lucrat ca Expert Programe Instruire. Orientată către oameni și pasionată de activitatea de 

formare, are o experiență de peste 10 ani în activitatea ca trainer, dobândită și dovedită în 

companii multinaționale. 

De-a lungul timpului, a format peste 1000 de cursanti și a participat la elaborarea a zeci de 

module de curs. Dintre tematicile de curs livrate de-a lungul timpului, amintim: Program integrat 

pentru management – Leadership + Comunicare + Coaching, Vânzări, Negociere etc. 

*** Detalii privind procedura și condițiile de înscriere la cursuri, se găsesc aici: 

https://www.profesionisti2020.ro/inscriere.  

   

https://www.profesionisti2020.ro/inscriere
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********************************************************************************************************************** 

60 milioane Euro pentru programe de formare 
Românii cu vârste de peste 40 de ani, salariați sau care lucrează ca PFA sau întreprinderi 

individuale, vor beneficia de programe de formare profesională continuă, prin noi proiecte 

europene care vor beneficia de o finanțare totala de 60 milioane euro, aflată în pregatire. 

Mai multe detalii aici: startupcafe.ro 
 
********************************************************************************************************************** 

Noi fonduri UE de 1-5 milioane Euro pentru 
afaceri private 

 

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea obține fonduri europene 

de câte 1 milion – 5 milioane de euro fiecare, în anumite condiții, pe proiecte în domenii de 

afaceri diverse, de la producție de programe IT și jocuri video până la textile și alimentație, 

printr-o nouă linie de finanțare 2.2 IMM în cadrul Programului Operațional Regional (POR). 

Propunerea de Ghid al solicitantului, modelul de plan de afaceri, lista domeniilor eligibile si alte 

documente utile sunt disponibile online. 

Mai multe detalii aici: finantare.ro 
 
********************************************************************************************************************** 

Sectorul vitivinicol ar putea beneficia de fonduri 
europene de aprox 240 mil Euro 

 

Sectorul vitivinicol din România ar putea beneficia de fonduri europene de aproape 240 de 
milioane de euro, în perioada 2019 – 2023, pentru restructurarea și reconversia plantațiilor 
viticole, promovarea vinurilor și asigurarea recoltei, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern 
publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). 
 

Mai multe detalii aici: agerpres.ro 

https://www.startupcafe.ro/bani-europeni/fonduri-ue-lucratori-pfa-formare-profesionala.htm
http://www.finantare.ro/noi-fonduri-ue-de-1-5-milioane-euro-pentru-afaceri-private-de-la-productie-it-si-jocuri-pana-la-haine-si-alimentatie.html
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/10/14/sectorul-vitivinicol-ar-putea-beneficia-de-fonduri-europene-de-aproape-240-de-milioane-de-euro-in-perioada-2019-2023-proiect--192763
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