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Data: 28.06.2018

COMUNICAT PRESA
Camera de Comert si Industrie Prahova implementeaza proiectul cu titlul “Resursa
umana performanta – vector strategic pentru cresterea competitivitatii firmei” - POCU
227/3/8/117913.
Proiectul este co-finantat prin Fondul Social European – Programul Operational Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti. Componenta 1 - Romania
profesionala – Resurse umane competitive.
Valoarea finantarii nerambursabile este: 2 230 465, 58 LEI
Perioada de implementare a proiectului este: 23.05.2018 - 22.05.2019
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor profesionale pentru
504 persoane - manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane ale
intreprinderilor, din judetele Prahova si Arges si furnizarea de instrumente, metode si
practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in
vederea adaptarii activitatilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv
identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.
Proiectul are impact semnificativ la nivelul Regiunii Sud Muntenia (jud. Prahova si Arges)
deoarece isi propune formarea profesionala a unui numar de 504 persoane si sprijinirea unui
numar de 54 IMM-uri pentru planificarea strategica in vederea adaptarii la schimbare si la
dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv.
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin aplicarea unui set de masuri complete,
complexe si inovative care raspund nevoilor identificate prin analiza prealabila efectuata de CCI
Prahova, constand in:
Cursuri de formare profesionala:
Manager resurse umane – pentru angajati din departamentele de resurse umane
Inspector/referent resurse umane – pentru angajati din departamentele de resurse umane
Coaching managerial - pentru manageri/antreprenori
Project management professional - pentru manageri/antreprenori
Competente antreprenoriale - pentru antreprenori
Manager imbunatatire procese - pentru manageri
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Servicii de sprijin specializat:
Consultanta in management si afaceri
Consultanta in domeniul resurselor umane
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Masuri de sprijin pentru planificare strategica
Servicii de mentorat in afaceri si management
U

•
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• Elaborarea si operationalizarea planurilor strategice pentru 54 IMM-uri
Rezultate preconizate:
- 8 seminarii de informare (6 in jud. Prahova si 2 in jud. Arges) si 2 seminarii de specialitate
in cadrul carora 504 persoane beneficiaza de servicii de informare/constientizare;
- 54 IMM-uri identificate si selectate;
- 504 persoane inregistrate in grupul tinta, din care: 150 din departamentelede resurse umane
si 354 persoane care asigura managementul strategic al companiilor/ antreprenori;
- 150 persoane (din departamentele de resurse umane) participante la cursurile de
Inspector/referent resurse umane si Manager resurse umane, si beneficiare a serviciilor
de consultanta in resurse umane;
- 354 persoane (manageri si antreprenori) participante la cursurile de Coaching managerial,
Competente antreprenoriale, Project management professional, Manager
imbunatatire procese;
- 120 persoane beneficiare de servicii de mentorat in afaceri si management
- 54 IMM-uri beneficiare de planuri strategice

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman
2014 – 2020
Camera de Comert si Industrie Prahova
Persoane de contact:
Maria CIOBANU – Manager de Proiect
tel.: 0244 516 666
email: maria.ciobanu@cciph.ro
Diana CRAINICEANU - Expert coordonare/informare evenimente
tel: 0727 69 57 59
email: diana.crainiceanu@cciph.ro
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