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INTRODUCERE 

IMM-urile au devenit din ce în ce mai importante în societatea noastră, ca furnizori de 

oportunităţi de angajare şi elemente cheie pentru bunăstarea comunităţilor locale şi regionale. Prin 

urmare, se instituie un cadru de politici privind întreprinderile mici se bazează pe convingerea că 

spiritul antreprenorial şi antreprenorii trebuie aplaudaţi şi recompensaţi; aceştia reprezintă coloana 

vertebrală a societăţii noastre.  

Susţinerea IMM-urilor ar trebui să devină o politică de 

bază. Pentru a realiza acest lucru, în elaborarea de politici 

trebuie ancorat ireversibil principiul „Gândiţi mai întâi la 

scară mică”, de la reglementări la servicii publice, 

asigurându-se astfel că regulile reflectă majoritatea 

persoanelor care le vor utiliza. IMM-urile trebuie ajutate să 

prospere. Când constituirea şi dezvoltarea întreprinderilor 

sunt restrânse de obstacole inutile, acestea trebuie înlăturate. Atunci când IMM-urile întâmpină 

obstacole pe fondul unor căderi ale pieţei, acestea trebuie corectate.  

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) constituie coloana vertebrală a economiei 

europene. În cadrul UE, acestea reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor, 67 % din totalul 

locurilor de muncă din sectorul privat, până la 85 % din totalul locurilor de muncă nou create și 

aproximativ 59 % din valoarea adăugată de economie. Realizarea de contacte internaționale 

deschide noi piețe pentru IMM-uri și are potențialul de a stimula considerabil competitivitatea și 

creșterea IMM-urilor.  

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor se numără printre cele 11 obiective tematice ale 

politicii de coeziune aferente perioadei 2014-2020. Totodată, IMM-urile vor beneficia de investiții 

suplimentare în cadrul altor obiective tematice, în special cercetarea și inovarea, economia cu 

emisii reduse de carbon și tehnologiile informației și comunicațiilor. 57 de miliarde de euro sau 

aproximativ 20 de procente din finanțarea 

disponibilă prin Fondul european de 

dezvoltare regională (FEDR) vor fi 

direcționate în mod explicit către IMM-uri. 

Se preconizează că utilizarea sporită 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/how/priorities/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/research-innovation/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/low-carbon-economy/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/low-carbon-economy/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/ict/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/


 

 

a instrumentelor financiare, suplimentând fondurile europene, naționale și regionale mobilizate în 

cursul perioadei de programare 2014-2020, va fi de asemenea benefică pentru IMM-uri. 

 

Aceste investiții vor sprijini IMM-urile în vederea: 

• accesării de fonduri pentru investiții prin subvenții, împrumuturi, garanții de 

împrumut, capitaluri de risc etc.; 

• beneficierii de sprijinul destinat întreprinderilor, de exemplu know-how și consiliere 

antreprenorială, precum și oportunități de colaborare în rețea și parteneriate 

transfrontaliere; 

• îmbunătățirii accesului acestora pe piețele globale și în cadrul lanțului internațional 

de valori; 

• exploatării noilor surse de creștere, cum ar fi economia ecologică, serviciile de turism 

și de sănătate și serviciile sociale durabile, inclusiv „economia vârstei a treia” și 

industriile culturale și de creație; 

• investirii în capitalul uman și în organizațiile care asigură educație și formare 

vocațională practică; 

• consolidării legăturilor cu centre de cercetare și universități pentru promovarea 

inovării. 

Noi norme și măsuri comune și simplificate înlesnesc accesul IMM-urilor la fondurile din 

cadrul politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Printre acestea se numără: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/financial-instruments/


 

 

• raportarea online cu privire la modul de utilizare a fondurilor; 

• norme de eligibilitate mai clare; 

• audituri mai aplicate și mai puțin frecvente pentru operațiunile mici; 

• sferă mai largă și simplificarea creării și accesului la instrumente financiare. 

Creșterea investițiilor în IMM-uri în perioada 2014-2020 se va baza pe realizările politicii 

de coeziune a UE din perioada de finanțare 2007-2013: 

• Peste 95 000 de întreprinderi nou-înființate au beneficiat de sprijin 

• Peste 300 000 de locuri de muncă create în cadrul IMM-urilor 

 

 

 



 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii reprezintă un domeniu 

de acţiune care subsumează alte două ţinte ale ţării pentru perioada următoare, respectiv reducerea 

ratei de părăsire timpurie a şcolii, pentru care România şi-a asumat o ţintă de 11,3% (sub 10% la 

nivelul UE) şi creşterea ponderii populaţiei în vârstă de 30-34 ani care a absolvit forme de 

învăţământ terţiar sau echivalent la 26,7% pentru România (minim 40% la nivelul UE).  

Reducerea abandonului şcolar, creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale şi 

adaptarea acestora la cerinţele pieţei muncii sunt provocările cărora România trebuie să le facă faţă 

în perioada următoare, pentru a asigura baze solide competitivităţii economice a ţării. În anul 2012, 

în România, rata de părăsire timpurie a şcolii în România 

a fost de 17,4%, în scădere uşoară faţă de 2010 şi 2011, 

dar cu mult peste media UE de 12,8%, probleme 

deosebite existând în special în cazul zonelor rurale şi în 

cazul romilor. În acelaşi timp, rata de absolvire a 

învăţământului terţiar a fost de 21,8% în anul 2012, cu 14 

puncte procentuale sub media Uniunii Europene (35,8%), în timp ce participarea adulţilor la 

programe de învăţare pe tot parcursul vieţii a stagnat la niveluri foarte scăzute (1,6% în 2011), 

considerabil sub media Uniunii Europene (8,9%).  

Neconcordanţele cantitative sunt dublate de unele calitative, în măsura în care nivelul 

competenţelor de bază pentru citire, matematică şi ştiinţe este unul foarte redus, iar rata de ocupare 

a persoanelor în vârstă de 20 – 30 ani care au absolvit cel puţin studii medii este de 69,4% în anul 

2012 (faţă de 75,6% în cazul UE).  



 

 

 

Probleme deosebite sunt legate de fenomenul „calificărilor neadecvate pieţii muncii” (skill 

gaps), îndeosebi la nivelul învăţământului profesional şi terţiar, nealiniat încă la cerinţele pieţei 

muncii.  

Programul Naţional de Reforme al României face referire la elaborarea unor strategii 

menite să răspundă problemelor identificate, astfel: Strategia Naţională pentru reducerea părăsirii 

timpurii a şcolii descrie cadrul legislativ şi include măsuri pentru sprijinirea integrării/reintegrării 

în sistemul educaţional; Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaţionale propune 

elaborarea unei hărţi a infrastructurii educaţionale care să permită previziuni privind tendinţele 

demografice şi adaptarea infrastructurii educaţionale; Strategia Naţională de Învăţare pe tot 

Parcursul Vieţii propune crearea cadrului strategic pentru a încuraja şi creşte participarea la 

programe de formare pe tot parcursul vieţii, cu efecte asupra productivităţii forţei de muncă, 

iniţiativa fiind întărită prin completarea şi adoptarea prin decizie guvernamentală a Cadrului 

Naţional al Calificărilor; Strategia Naţională pentru Educaţia Terţiară are în vedere o mai bună 

absorbţie a fondurilor europene pentru proiecte care propun întărirea accesului la educaţia terţiară 

şi creşterea calităţii, eficienţei şi accesibilităţii acesteia.  

La momentul actual, se află în curs de elaborare Strategia privind Educaţia și Formarea 

Profesională pentru perioada de programare 2014 – 2020 care propune, inter-alia, întărirea 

capacităţii furnizorilor de formare profesională inițială și continuă de a desfăşura programe de 



 

 

educaţie şi formare atractive şi de calitate corelate cu cerinţele pieţei muncii, în special în cadrul 

sectoarelor cu potenţial de creştere, în vederea asigurării complementarităţii cu strategia de creştere 

a competitivităţii. Acţiunile finanţabile care au în vedere creşterea participării la formarea pe tot 

parcursul vieţii, îmbunătăţirea calităţii forţei de muncă, dezvoltarea unor parteneriate între 

învăţământul superior, întreprinderi şi sectorul de cercetare, o mai bună corelare a educaţiei cu 

cerinţele pieţei muncii, încurajarea creativităţii şi a antreprenoriatului, precum şi a unei economii 

bazată pe eficienţa resurselor, prezintă un interes deosebit în contextul consolidării competitivităţii 

economice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASPECTE GENERALE ALE PROIECTULUI 

 

Proiectul „COMPANII PERFORMANTE PRIN RESURSE UMANE COMPETITIVE” 

este derulat de către Soft-Tehnica SRL.  

Co-finanțarea proiectului este acordată de către Uniunea Europeană prin intermediul 

Programului Operațional Capacitate Umana, din Fondul Social European. 

Prin intermediul prezentului proiect se doreste abordarea si solutionarea nevoilor specifice 

ale capitalului uman din domenii competitive: manageri, antreprenori si cei ce activeaza in 

departamentele de resurse umane. De asemenea, proiectul isi propune sprijinirea IMM-urilor in 

vederea implementarii unor planificari strategice pe termen lung. Principalul scop al proiectului 

este de a ajuta angajatii IMM-urilor pentru a dobandi cunostinte aprofundate prin intermediul 

cursurilor de formare profesionala continua si a participarii acestora la workshopuri si seminarii 

dedicate unor teme de actualitate in vederea coordonarii activitatii unei companii care se doreste a 

fi competitiva si adaptata cerintelor SNC/SNCDI 2014-2020. 

Printre prioritatile de investitii ale POCU 2014-2020, corelate cu obiectivele prezentului 

proiect, sunt ocuparea fortei de munca in numar cat mai mare in sectoare competitive, reducerea 

deficitului de specialisti in diferite domenii de activitate, cresterea mobilitatii fortei de munca la 

nivel national si european, concordanta intre cererea si oferta de competente si expertiza in randul 

angajatilor si managerilor din organizatiile din tarile europene. Toate aceste probleme sunt adresate 

de prezentul proiect prin obiectivele, rezultatele anticipate si activitatile sale. 

 

1.2 Obiectiv general și obiective derivate 

 

În acord cu Obiectivul Specific 1.1, obiectivul general îl constituie cresterea nivelului de 

competenta profesionala a managerilor, antreprenorilor si angajatilor din departamentele de 

resurse umane din firmele romanesti cu ajutorul instrumentelor si metodelor specifice si adaptarea 

afacerilor la cerintelor din domeniile competitive SNC si SNCDI. 

Prin obiectivul general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major 

al ,,POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului la un 



 

 

sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru 

tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale şi de 

sănătate,,. Proiectul urmareste pregatirea profesionala de calitate a capitalului uman din 

intreprinderile romanesti contemporane si adaptarea acestora si a organizatiilor in care isi 

desfasoara activitatea la domeniile competitive definite prin SNC si SNCDI. 

De asemenea, proiectul contribuie prin interventiile pe care le promoveaza la realizarea 

obiectivului specific AP3 POCU, OT8, OS3.8 

Cresterea numarului de angajati care 

beneficiaza de instrumente, metode, practici, 

standarde de management al resurselor umane 

si de conditii de lucru imbunatatite in vederea 

adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor 

economice cu potential competitiv 

identificate conform SNC/domeniilor de 

specializare inteligenta conform SNCDI.  

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obs.1 Derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor la nivelul regiunilor SV, S, 

SE, NE, V, C, NV privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare 

continua. 

Campania derulata va consta in organizarea unor conferinte la nivelul fiecarei regiuni vizate 

cu scopul cresterii nivelului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea 

participarii angajatilor la programe de formare continua. In scopul sustinerii acestei campanii vor 

fi elaborate si 2 studii pe teme relevante, respectiv (1) modalitati eficiente de motivare si evaluare 

a resursei umane in contextul noii generatii de angajati si (2) impactul utilizarii sistemelor 

informatice in recrutarea, motivarea si retentia resursei umane in cadrul IMM. Campania va fi 

sustinuta si pe mediul online, pe canalele social media 

 

Obs.2 Furnizarea de programe de formare in management si de perfectionare/specializare in 

domeniul resurselor umane a unui numar de 504 persoane, ce va avea ca rezultat cresterea 



 

 

performantelor in plan profesional a acestora. Acest obiectiv va fi atins prin organizarea sesiunilor 

de formare cu urmatoarele specializari: „Competente antreprenoriale, 

„Manager produs”, „Manager resurse umane”, la finalul carora cel putin 80% din participanti vor 

primi un certificat de acreditare a competentelor recunoscut ANC. 

 

Obs.3 Dezvoltarea cunostintelor si competentelor profesionale pentru 292 departicipanti 

membri ai GT prin aplicarea unor instrumente si metode specifice. 

Pentru dezvoltarea competentelor, o parte din grupul tina va beneficia si de alte metode de 

instruire si dezvoltare personala (cursuri tip PMP, mini MBA, weorkshop-uri, sesiuni de 

coaching), pe langa activitatea de formare profesionala.  

 

Obs.4 Sprijinirea a 50 de IMM-uri cu activitate intr-unul dintre sectoarele economice cu 

potential competitiv identificate conform SNC/SNCDI, in vederea elaborarii unei planificari 

strategice pe termen lung si adaptarii la managementul schimbarii. 

Elaborarea unor planificari strategice pe termen lung pentru 50 de companii constituie modalitatea 

eficienta de adaptare la dinamica mediului economic si de aplicare a principiilor de management 

al schimbarii. 

 

 

ACTIVITATEA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

Viziunea strategică de dezvoltare a României stabilită prin SNC vizează Dezvoltarea unui 

ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe 

antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficienţă și excelenţă și să 

plaseze România în primele 10 

economii la nivel european. 

Pentru realizarea acestei viziuni 

strategice au fost identificate 

prioritățile strategice și 

obiectivele corespunzătoare, 



 

 

precum și principalele acțiuni ce trebuie întreprinse. Raportul de monitorizare cuprinde acțiunile 

avute în vedere în scopul atingerii viziunii strategice, dar și stadiul implementării acestora. 

Sectoare identificate: 

1. Turism şi ecoturism 

2. Textile şi pielărie 

3. Lemn şi mobilă 

4. Industrii creative 

5. Industria auto şi componente 

6. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

7. Procesarea alimentelor şi a băuturilor 

8. Sănătate şi produse farmaceutice 

9. Energie şi management de mediu 

10. Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi 

biotehnologii 

  

 

ETAPELE PROIECTULUI 

 

În I etapă a proiectului, participanții au putut sa aplice la 3 tipuri de cursuri: 

 

I. Curs de Competențe Antreprenoriale 

Antreprenorul: 

– Profilul antreprenorului;  

– Tipuri de antreprenori;  

– Asumarea riscurilor în antreprenoria l. 



 

 

Competențele antreprenorului: 

– Luarea deciziilor; 

– Rezolvarea problemelor; 

– Creativitatea; 

– Obiceiurile; 

– Managementul timpului; 

  

Relaționarea interpersonală: 

– Comunicarea; 

– Abilități de prezentare; 

– Tehnici de vânzare; 

– Abilități de negociere; 

– Inteligența emoțională; 

  

Planul de afaceri și planul financiar 

 – Strategia de marketing: 

– Piața; 

– Planificarea strategică de marketing; 

– Managementul de produs; 

– Politica de promovare; 

  

Managementul resurselor umane: 

– Cultura organizațională; 

– Administrarea personalului; 

– Procesul de recrutare și selecție; 

– Evaluarea și motivarea angajaților; 

 

 

II. Curs de Manager de Produs 

 

Strategia de produs:  

– Frameworkuri de management de produs; 

– Definirea produsului; 

– Prezentarea produsului – instrumente; 

– Strategia produsului; 

  

Planificarea dezvoltării produsului: 

– Analiza pieței; 



 

 

– Ciclul de viață al produsului; 

– Modelul Design Thinking; 

– Product Roadmap; 

– Arhitectura și prototipul produsului; 

  

Dezvoltarea produsului: 

– Metodologii de dezvoltare a produselor 

digitale; 

– Personas; 

– Ipoteze și experimente – interviuri cu 

clienții; 

– Specificațiile produsului; 

– User Experience Design; 

– Echipa de produs; 

  

Marketing și vânzări: 

– Strategia de piață; 

– Kit-ul de imagine; 

– Poziționarea brandului; 

– Planul de marketing și comunicare; 

– Strategia de vânzări; 

  

 

Experiența clienților: 

– User Experience, Customer Experience; 

– Customer & User Journey; 

– Profilul clienților; 

– Design-ul interacțiunii cu clienții; 

– CX post-sales; 

 

 

III. Curs de Manager de Resurse Umane 

 

Design-ul arhitecturii organizaționale:  

– Design și arhitectură organizațională; 

– Strategia și planificarea strategică; 

– Analiza organizațională; 

– Structuri organizaționale flexibile; 

– CSR; 

  

 

Cultura organizațională: 

– Modelarea culturii; 

– Integrare organizațională; 

– Identitatea echipei; 



 

 

– Obiceiuri și tradiții organizaționale; 

– Inițiative și programe interne; 

  

 

Experiența Candidaților: 

– Employer Branding; 

– Procesul de recrutare și selecție; 

– Crearea și promovarea 

oportunităților; 

– Surse și metode de recrutare; 

– Ghidul de interviu; 

  

 

Experiența și implicarea angajaților: 

– Setarea așteptărilor; 

– Satisfacția și implicarea angajaților; 

– Design-ul experienței angajaților; 

– Gamification; 

  

 

Managementul performanței: 

– Arhitectura sistemului; 

– Modele și tipuri; 

– Procese și ciclu de viață; 

– Perspectiva cantitativă; 

– Balanced Scorecard; 

– Obiective; 

 

– KPIs – definire, selectare, balansare, 

cascadare, măsurare, evaluare; 

– Perspectiva calitativă; 

– Competențele; 

– Formulare, cascadare, măsurare; 

– Matricea de competențe; 

– Îmbunătățirea performanței; 

– Managementul recompensării și 

beneficiilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

În cadrul etapei II a proiectului, managerii și antreprenorii selectați ca urmare a 

performanțelor din I etapă – au participat la o Instruire specializată de: 

 

1. Curs PMP (Project Management Professional) 

 

➢ înţelegerea organizaţiei, a rolului 

proiectelor, a operatiunilor şi a 

interdependenţei acestora 

➢ diferenţe P4 (procese, proiecte, 

programe, portofoliu) 

➢ cum apar proiectele în organizaţie 

➢ ciclul de viaţă al proiectelor şi al 

produselor 

➢ grupurile de procese şi modul de 

interacţiune 

➢ procesele din cadrul fiecărui grup de 

procese 

 

➢ factorii interesaţi şi importanța acestora în proiecte 

➢ carta proiectului şi înţelegerea grupului de procese din iniţiere 

➢ logica ordinii proceselor din planificare 

➢ managementul cerinţelor şi al conţinutului 

➢ logica şi paşii procesului de control integrat al schimbărilor 

➢ managementul calităţii; subiectivitate vs. obiectivitate 

➢ asigurarea calităţii şi a controlului calităţii 

 

➢ managementul timpului – CPM (Critical Path Method) 

➢ dependenţe şi importanţa acestora 

➢ managementul costurilor 

➢ diferitele tipuri de bugete şi modul de gestionare a acestora 

➢ managementul achiziţiilor 



 

 

➢ înţelegerea rolului PM în achiziţii 

➢ etapele acordării contractelor 

➢ tipuri de contracte – avantaje şi dezavantaje din perspectiva planificării, a execuţiei 

controlului şi a închiderii 

 

➢ managementul resurselor umane 

➢ gestionarea conflictelor 

➢ teorii motivaţionale 

➢ roluri şi responsabilităţi 

➢ comunicarea şi implicarea factorilor interesaţi 

➢ managementul riscurilor şi calcularea EMV (Expected Monetary Value)  

➢ cost management, tipuri de bugete si 

EVM – cum să răspunzi corect la 

toate întrebările cu EVM (Earned 

Value Method) 

➢ întrebări în care trebuie să calculezi – 

tips & tricks 

➢ etică şi cultură organizaţională 

 

➢ clarificarea noţiunilor percepute că 

fiind „dificile”  

➢ tips & tricks legate de SUPER PMP 

➢ simulare examen 

➢ reflecţie asupra rezultatelor examenului 

➢ plan de învăţare personalizat 

➢ pregătirea aplicaţiei 

 

 

 

 

 



 

 

2. Curs MiniMBA (Master Business Administration) 

 

 

 

 

 

 

1. Firma in mediul de afaceri 

o Autocunoastere 

o Inventar arii de competenta 

o Cum functioneaza companiile 

o Modelul Porter 

2. Procesele de afaceri si cultura organizationala 

o Managementul proceselor 

o Inventarul de procese 

o Schimbarea 

o Cultura organizatiei 

3. Definirea directiei companiei 

o Viziune 

o Misiune 

o Obiective 

o Strategie 

o Tactici 

4. Managementul si conducerea 

o Obtinerea performantei, rolul de manager, dezvoltarea resurselor umane 



 

 

o Abordari in leadership: Calitati, Situational, Functional (centrat pe Actiune), 

Servant Leadership 

o Conducerea la nivel de echipa – operational si strategic 

5. Abilitati de conducere pentru manageri 

o Feedback pentru performanta 

o Coaching 

o Delegare 

o Luarea deciziilor 

o Motivarea angajatilor 

o Negocierea 

6. Fructificarea oportunitatilor prin proiecte 

o Despre proiecte 

o Tripla constrangere 

o Definirea scopului 

o Planificarea 

o Gestionarea riscurilor 

7. Finante pentru ne-finantisti 

o Profitul – obiectivul principal 

o Dubla reprezentare 

o Indicatori financiari de performanta 

o Declaratii si raportari financiare 

o Analiza cost beneficiu 

o Mijloacele fixe si amortizarea 

o PV, NPV, IRR 

 

 



 

 

 

3. Sesiuni individualizate de coaching 

Sesiunile individuale de coaching se desfăşoară faţă în faţă (în Bucureşti) şi/sau online (pe 

skype sau telefonic). Modalitatea de desfăşurare a sesiunii se stabilește în momentul efectuării 

programării. 

Ai la dispoziţie 60 minute în care să te concentrezi exclusiv pe situaţia care te preocupă şi 

pe care vrei să o rezolvi. 

În discuţia pe care o ai cu Coach-ul, ești ghidat, prin întrebări şi exerciţii specifice de 

coaching, să îţi sporeşti nivelul de înţelegere a situaţiei şi să identifici cele mai potrivite soluţii 

pentru tine. 

Toate acestea vor avea loc într-un cadru sigur, suportiv şi deplin confidenţial. 

Pentru ce te poate ajuta coaching-ul? Iată câteva exemple: Carieră, Echilibru în Viaţă, 

Relaţii, Feminitate, Business, Încredere în sine, Gestionarea schimbării, Gestionarea stresului, etc. 

 

Ce obții prin coaching? 

➢ Claritate în privinţa situaţiei cu care te confrunţi 

➢ Identifici un plan de acţiune concret şi paşi specifici de urmat pentru a reuşi 

➢ Descoperi noi valenţe ale personalităţii tale care să te susţină să îţi atingi obiectivele 

➢ Identifici acele convingeri şi credinţe limitative care îţi împiedică evoluţia şi succesul şi le 

poți schimba 

➢ Schimbi starea actuală (nedorită) cu starea dorită 

➢ Obții rezultate concrete, măsurabile 

➢ Dezvolţi potenţialul tău interior în concordanţă cu valorile tale personale 

➢ Manifeşti acest potenţial şi exprimi misiunea ta personală în plan concret 

 

 

 

 

 

 



 

 

În cadrul etapei III, participanții au urmat workshop-uri tematice, în care au discutat 

subiecte de interes național din domeniile relevante, contribuind astfel la cresterea performantelor 

economice ale companiilor in care activeaza, dar si la dezvoltarea si imbunatatirea continua de 

produse si servicii inovative.: 

1. Workshop pe tematica antreprenoriatului 

2. Workshop pe tematica managementului de produs 

3. Workshop pe tematica managementului inovării 

4. Workshop pe tematica resurselor umane 

5. Evenimente de informare pe tema resursei umane în cadrul IMM 

 

În cadrul etapei IV, IMM-urile participante au beneficiat de de sprijinul unui expert 

planificare strategică, pe durata unei luni, în scopul elaborării unui plan strategic pe termen lung. 

“Planificarea strategica” – Fixeaza marile orientari, permitand organizatiei modificarea sau 

imbunatatirea pozitiei sale fata de concurenta. Planurile strategice influenteaza intreaga 

organizatie, sunt elaborate de obicei de managerii de pe nivele ierarhice superioare si sunt, prin 

definitie, pe termen lung. Planurile strategice descriu misiunea si scopul organizatiei si decid care 

trebuie sa fie obiectivele organizationale. 

 

Procesul planificarii incepe cu declararea formala a misiunii, care stabileste directia si 

premisele planificarii firmei. Sunt determinate apoi obiective strategice ale companiei si este creata 

baza pentru planurile operationale ale organizatiei. Stabilirea misiunii si planurilor strategice ale 

organizatiei reprezinta punctul de plecare pentru procesul de planificare la nivelul intregii 

organizatii. 

 


