„Investeşte în oameni!”

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov
a oganizat în data de 03.08.2011, la sediul din Braşov, str. M. Kogălniceanu nr. 18-20,
conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului „Managerul european de succes”
Obiectivul general al proiectului a fost acela de dezvoltare a capitalului uman prin promovarea
culturii antreprenoriale, în vederea creşterii competitivităţii, flexibilităţii şi adaptabilităţii managerilor
şi a potenţialilor manageri din Regiunea Centru.
In cadrul proiectului s-au urmărit trei obiective specifice:
1. Identificarea domeniilor deficitare şi realizarea unei analize a nevoilor de formare profesională a
managerilor în vederea asigurării unor programe de formare profesională corespunzătoare
cerinţelor reale ale pieţei muncii;
2. Dezvoltarea la nivelul standardelor europene a competenţelor manageriale şi antreprenoriale,
pentru 80 de persoane din rândul managerilor şi întreprinzătorilor din Regiunea Centru;
3. Eficientizarea afacerilor unui număr de 15 firme debutante sau aflate într-o perioadă de regres
financiar, prin consultanţă oferită de specialişti.
Parteneri: Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov şi L’Esc Rennes School of
Business FRANŢA
Grupul ţintă a fost format din personalul de conducere din microîntreprinderi şi IMM-uri precum şi
întreprinzătorii care au în vedere creşterea abilităţii lor în a materializa idei de afaceri şi a le
dezvolta pe cele existente.
Activităţi destinate grupului-ţintă:
 Derularea activităţilor de formare profesională, evaluare şi certificare a cursanţilor
(programul de formare pentru manageri a fost structurat pe parcursul a 80 de ore.
S-au organizat 3 cursuri la Braşov şi 1 curs la Făgăraş având un număr total de 104
cursanţi.
 Consiliere pentru manageri (au fost consiliate 15 firme)
Indicatori de realizare imediată (output)

Valoare prognozată

Valoare realizată

Nr. de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea
unei afaceri

14

14

din care femei

6

9

Numărul beneficiarilor acţiunilor pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale şi
pentru iniţierea afacerilor

80

104

Numărul persoanelor participante la
acţiuni de dezvoltare a competenţelor
manageriale

66

74

33

35

dintre care femei
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„Investeşte în oameni!”
Indicatori de rezultat

Valoare prognozată

Valoare realizată

Ponderea beneficiarilor de cursuri de
formare care iniţiază noi afaceri

18

18

Indicatori adiţionali

Valoare prognozată

Valoare realizată

Nr. firme chestionate în vederea
realizării analizei nevoilor de
formare.

150

162

Nr. programe de formare
profesională autorizate

1

1

Indicatori de rezultat adiţionali

Valoare prognozată

Valoare realizată

Nr. firme consiliate

15

15

Indicatori de realizare imediată
(output) adiţionali

Informaţii suplimentare: Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, str.Mihail Kogălniceanu, nr.1820, tel.0268/547080, daniela.giol@ccibv.ro , persoana de contact d-na Daniela Giol- Manager de
proiect.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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