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August 2018 

Newsletter nr 3 

 

Am lansat platforma www.profesionisti2020.ro! 

 

A fost lansata platforma de comunicare www.profesionisti2020.ro, in cadrul proiectului 

Profesionisti 2020, Contract nr. POCU/227/3/8/117470. Site-ul contine informatii generale 

despre proiect, dar si despre pachetul complet de servicii dedicate managerilor și antreprenorilor 

din întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Sud-Est, ce include formare profesionala de scurta 

durata, business coaching, planificare strategica si multe altele.  

 

1 Am lansat platforma www.profesionisti2020.ro! Pagina 2 - 3 

2 Prezentarea cursurilor de formare profesională pentru 

antreprenori și angajați 

Pagina 4 – 7 

3 Noutati pentru antreprenori!   Pagina 8 
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Am lansat platforma www.profesionisti2020.ro! 

 

 

 

A fost lansata platforma de comunicare www.profesionisti2020.ro, in cadrul proiectului 

Profesionisti 2020, Contract nr. POCU/227/3/8/117470.  

Structurat pe mai multe domenii, site-ul contine informatii generale despre proiect, dar si 

informatii specifice despre pachetul complet de servicii dedicate managerilor și antreprenorilor 

din întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Sud-Est, ce include:  

- formare profesionala de scurta durata, in domenii precum Manager de proiect, 

Competente antreprenoriale si Inspector de resurse umane.  

http://www.profesionisti2020.ro/
http://www.profesionisti2020.ro/
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- Business coaching  

- Planificare strategica 

- mini MBA 

Platforma ofera toate informatii necesare inscrierii in program, precum si anexele ce trebuie 

completate de potentialii beneficiari ai grupului tinta in sectiunea Inscriere 

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

Ulterior, platforma www.profesionisti2020.ro va gazdui si aplicatia online Antreprenor 2020, prin 

intermediul careia antreprenorii isi pot dezvolta propriile idei de afaceri, prin crearea unui plan 

de afaceri cat mai detaliat.  

 

 

 

 

https://www.profesionisti2020.ro/inscriere
http://www.profesionisti2020.ro/
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Prezentarea cursurilor de formare 

profesională pentru antreprenori și angajați 

 

Programul de formare profesională din cadrul proiectului Profesionisti 2020 include următoarele 

cursuri:  

Inspector de resurse umane - Cod COR 333304, destinat angajaților din departamentele 

de Resurse Umane.  

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).  

Vor fi organizate 2 grupe, cu câte 25 - 28 de persoane / grupă. Număr total estimat al 

persoanelor participante este de 50 de persoane.  

Durata cursului este de 60 de ore, organizat în 2 module, a câte 5 zile fiecare modul. Perioada 

estimată de organizare a cursurilor, inclusiv examenul final este Octombrie - Decembrie 2018.   

Participarea la acest curs conferă participanţilor o diploma de perfectionare recunoscuta atât 
la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeană. 

 

 

 

 

INSCRIE-TE LA CURSUL DE INSPECTOR DE RESURSE UMANE! 

https://www.profesionisti2020.ro/inscriere
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Manager de proiect - Cod COR 242101, 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) 

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).  

Vor fi organizate 5 grupe, cu câte 25 - 28 de persoane / grupă. Număr total estimat al 

persoanelor participante este de 125 de persoane.  

Durata cursului este de 60 de ore, organizat în 2 module, a câte 5 zile fiecare modul. Perioada 

estimată de organizare a cursurilor, inclusiv examenul final este Octombrie 2018 - Ianuarie 2019.   

Participarea la acest curs conferă participanţilor o diploma de perfectionare recunoscuta atât 
la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeană. 

 

 

 

Competențe antreprenoriale, destinat antreprenorilor.  

În cadrul cursului sunt prezentate etapele pentru elaborarea unui plan de afaceri, elaborarea 
planului financiar al afacerii, identificarea surselor de finanțare destinate afacerii, modalități de 
promovare, etc. Toti cursanții vor acces acces GRATUIT la platforma web Antreprenor 2020, în 
cadrul careia își pot dezvolta planul de afaceri, precm și previziunile financiare aferente acestuia, 
într-o an. 

INSCRIE-TE LA CURSUL DE MANAGER DE PROIECT! 

https://www.profesionisti2020.ro/inscriere
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Nivel minim de studii necesar: învațământ general obligatoriu.  

Vor fi organizate 4 grupe, cu câte 25 - 28 de persoane / grupă. Număr total estimat al 

persoanelor participante este de 105 de persoane.  

Durata cursului este de 60 de ore, organizat în 2 module, a câte 5 zile fiecare modul. Perioada 

estimată de organizare a cursurilor, inclusiv examenul final este Septembrie- Decembrie 2018.   

Participarea la acest curs conferă participanţilor o diploma de perfectionare recunoscuta atât 

la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeană. 

 

 

 

Curs aria management  

Se are in vedere organizarea unui curs autorizat in domeniul managementului. Denumirea cursului 

se va hotărî ținând cont de profilul potențialilor beneficiari și în conformitate cu Lista 

specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au 

dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu 

recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare, aprobata in baza ordinului  nr. 

1151/4115/2018.  

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

Vor fi organizate 5 grupe, cu câte 25 - 28 de persoane / grupă. Număr total estimat al 
persoanelor participante este de 125 de persoane.  

INSCRIE-TE LA CURSUL DE COMPETENTE ANTREPRENORIALE! 

https://www.profesionisti2020.ro/inscriere
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 Durata cursului este de 60 de ore, organizat în 2 module, a câte 5 zile fiecare modul. Perioada 

estimată de organizare a cursurilor, inclusiv examenul final este Noiembrie 2018 - Ianuarie 2019.   

 Participarea la acest curs conferă participanţilor o diploma de perfectionare recunoscuta 
atât la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeană.  

 

 

 

 Toate cursurile derulate vor fi susținute de catre formatorii cu peste 5 ani experiență în 
domeniile de curs, precum și experiență în mediul de afaceri. Locația cursurilor va fi 
comunicată fiecărui participant în parte. 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIE-TE LA CURSUL DIN ARIA DE MANAGEMENT! 

https://www.profesionisti2020.ro/inscriere
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Începând cu data de 21 august se pot depune 

proiecte în cadrul programului Comerț și 

Servicii 2018! 

 

Începând cu data de 21 august, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicația 

de înscriere în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi 

serviciilor de piaţă 2018!  

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul fonduri-structurale.ro!   

 

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

 

Surse de finanțare pentru luna august 2018! 

A fost publicat Catalogul surselor de finanțare - august 2018. Acesta cuprinde programele de 

finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.  

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul fonduri-structurale.ro!   

 

 

 

 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/20760/incepand-cu-data-de-21-august-se-pot-depune-proiecte-in-cadrul-programului-comert-si-servicii-2018
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/20753/surse-de-finantare-pentru-luna-august-2018
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