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APLICANT

ASOCIATIA DL-PROGRES, infiintata

in 2005, cu sediul in DUMBRAVA

ROSIE, str. Dumbravei nr. 11B,

specializata in programe dedicate

RESURSEI UMANE: consiliere si

mediere pe piata muncii, formare

profesionala autorizata in peste 20

de ocupatii si specializari, consultanta

antreprenoriala, economie sociala etc.



OBIECTIVELE  PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a vizat “Cresterea, cu

402 persoane, a numarului de angajati, din judetele Botosani,

Neamt si Vaslui,regiunea NE, care au beneficiat de un set de

activitati de formare/instruire, de tehnici si metode de

management si de constientizare, in domeniile

managementului strategic si managementul resurselor

umane in vederea adaptarii intreprinderilor la schimbarile

dinamice ale sectoarelor economice cu potential competitiv,

identificate conform Strategiei de crestere a competitivitatii

si a domeniilor de specializare inteligenta, din Romania in

perioada 2014-2020”.



OBIECTIVELE  SPECIFICE  ALE

PROIECTULUI
 OS.1.Cresterea gradului de constientizare a 

angajatorilor si a personalului din domeniul RU, 
din jud. BT, NT siVS, cuprinzand cel putin 420 
participanti, care isi desfasoara activitatea in 
sectoare economice cu potential competitiv 
conform SNC si in corelare cu SNCDI, privind 
importanta si necesitatea participarii angajatilor la 
programe si sesiuni de formare/instruire prof. 
oferite prin proiect. 

 Au fost 30 de seminarii de constientizare cu 420 
de manageri, personal din departamentele de RU, 
antreprenori care isi gestioneaza propria afacere.



OBIECTIVELE  SPECIFICE ALE 

PROIECTULUI
 OS.2. Cresterea competentelor si performantelor 

in plan profesional si imbunatatirea abilitatilor 
manageriale si antreprenoriale ale 315 participanti 
din jud. BT, NT siVS in vederea adaptarii activitatii
la dinamica sectoarelor ec.cu potential competitiv
identificate cf. SNC si SNCDI. 

 Pentru atingerea acestui obiectiv, am organizat 6 
grupe de curs specializare Manager proiect, 3 
grupe de Competente antreprenoriale, 3 
workshop-uri pt. manageri si 6 grupe la sesiuni de 
formare modulara. Au participat cel putin 315 
angajati care asigura managementul strategic si care 
ocupa pozitii de manageri si antreprenori.



OBIECTIVELE SPECIFICE ALE 

PROIECTULUI
 OS3.Imbunatatirea activitatii de management a departamentelor de 

RU in vederea cresterii capacitatii de integrare a noilor angajati, 

asigurarea calitatii ambientului muncii, planificarea prospectiva a 

ocuparii locurilor de munca, formarea continua a salariatilor, tratament 

egal pentru toti lucratorii indiferent de sex, varsta, etnie, religie.

 Pentru atingerea acestui obiectiv specific, minim 15 manageri de RU si

72 de lucratori in depart de RU au fost inclusi in activitatea de 

formare astfel: un workshop  de 4 zile, pt 15 manag de RU pe teme

privind metode de conducere si coordonare a activitatilor de RU in 

organizatii si departamente; modul de realizare si aplicare a planului de 

dezvoltare profesionala a angajatilor, ementele planificarii strategice. 

Pentru 72 de lucratori in depart RU, am organizat 6 grupe de curs de 

specializare Inspector resurse umane autorizat ANC, si 6 seminarii de 

instruire cu tema“utilizareaTIC in evidenta si gest. personalului”.



OBIECTIVELESPECIFICE ALE 

PROIECTULUI
OS4. Cresterea cu cel putin 50 a numarului de IMM-uri din 

regiunea NE, jud. Botosani, Neamt si Vaslui, care si-au

elaborat instrumente de planificare strategica pe termen 

lung in vederea adaptarii la schimbarile din sectoarele 

economice cu potential competitiv identificate conform 

SNC si SNCDI. Pentru realizarea acestui obiectiv, am 

identificat cel putin 50 de intreprinderi, din cele trei judete, 

care au primit asistenta pe durata proiectului pentru 

stabilirea obiectivelor de dezvoltare strategica pentru 

fiecare unitate; analiza performantei organizatiei si 

identificarea oportunitatilor si amenintarilor viitoare –

auditul de management, implementarea, managementul si 

ajustarea strategiei astfel încât sa permita atingerea 

obiectivelor de dezvoltare pe termen lung.



REALIZARI LA FINAL DE PROIECT

1-Curs MANAGER PROIECT 

 6 grupe de curs de specializare

Manager Proiect

 120 participanti la curs

Inscrisi – 123

Absolventi, certificati – 120



REALIZARI LA FINAL DE 

PROIECT
5- Curs COMPETENTE ANTREPRENORIALE :
- 3 grupe de curs de specializare Competente Antreprenoriale organizate

- 60 participanti inscrisi la curs

- 54 absolventi de curs, certificati



REALIZARI LA FINAL DE PROIECT

-6 sesiuni de instruire modulara sustinute pentru antreprenori care-si 

gestioneaza propriile afaceri;

- 90 participanti la sesiunile de instruire modulara estimat

- 90 participanti la sesiunile de instruire modulara realizat



REALIZARI LA FINAL DE 

PROIECT
- 3 workshop sustinute pentru manageri

- 45 participanti la workshop, estimat

- 45 participant la workshop, realizat



REALIZARI LA FINAL DE PROIECT

- 6 grupe INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE constituite

- 72 participanti estimat

- 70 participanti inscrisi la programele de formare profesionala

- certificati



REALIZARI LA FINAL DE PROIECT

9.Workshop STRATEGII SI POLITICI IN DOMENIUL M.R.U:

Inscrisi – 15

Participanti – 15



REALIZARI LA FINAL DE PROIECT

10. CURS SPECIALIZARE INSPECTOR RESURSE 

UMANE:

Inscrisi – 70

Absolventi – 67



REALIZARI LA FINAL DE 

PROIECT

11. SEMINARII DE INOVARE SOCIALA :

- 15 seminarii organizate si sustinute;  

- 270 participanti la seminarii estimate;

- 270 participanti realizat



REALIZARI LA FINAL DE 

PROIECT
12. Realizarea/revizuirea sau adaptarea planificarilor strategice pe 

termen lung pt. 50 de IMM-uri :

Estimat – 50

Realizat - 50



Alte informatii despre proiect

Durata proiectului: 12 luni

Bugetul estimat al proiectului : 2 175 260,86 lei

Echipa de proiect :

- MariaTalpa – manager proiect

- Gabriela Miron – manager financiar

- Andreea Pricopie – expert implementare

- Bogdan Ionita – expert implementare

- Catalin Pricopie – responsabil formare profesionala

- Geta Rotaru – expert strategii

- Tasica Postolea- expert strategii

- Ana Costin- expert-moderator Inovare sociala

- IonTalpa - expert implementare

- Delia Cosuleanu – consilier formare



Multumiri colaboratorilor
- OIR NORD EST, conducerii, monitorilor si specialistilor din aceasta

institutie;

- Lectorilor formatori, specialistilor in domeniile specifice proiectului;

- Experti moderatori ai sesiunilor de seminarii si workshop-uri

- Furnizorilor de servicii de masa, cazare si transport

- Furnizorilor de papetarie, de editare brosuri, de alte bunuri achizitionate

prin proiect.

- Stacheholder‘s : 

• primari, 

• reprezentanti ai patronatelor si mediului de afaceri, 

• reprezentanti din institutii publice, 

• ONG-uri, 

• colaboratori din domeniul altor proiecte, 

• cadre didactice din univesitati etc.


