
WP6 - Activităţi de formare profesională pentru
manageri, pe tema sănătăţii şi a siguranţei la locul de
muncă şi a reducerii factorilor de risc din mediul de

lucru

WP7 - Activităţi de formare profesională pentru
angajaţi, pe tema sănătăţii şi siguranţei la locul de

muncă şi a reducerii factorilor de risc

WP6 - Activităţi de formare profesională pentru
manageri, pe tema sănătăţii şi a siguranţei la locul de
muncă şi a reducerii factorilor de risc din mediul de

lucru

WP7 - Activităţi de formare profesională pentru
angajaţi, pe tema sănătăţii şi siguranţei la locul de

muncă şi a reducerii factorilor de risc



Cursuri destinate managerilor din mediul rural:

• Manager de proiect
• Competenţe antreprenoriale

Cursuri destinate angajaţilor din mediul rural:Cursuri destinate angajaţilor din mediul rural:
• Competenţe comune: Competenţe sociale şi civice

Acreditate ANC şi recunoscute prin ordin comun al Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Educaţiei Naţionale



MANAGER DE PROIECT

Cursul s-a adresat tuturor celor care au dorit să acumuleze
cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului de
proiect.

Cursul a tratat modalităţile de redactare a unui proiect şi mai
ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control
asupra proiectelor.
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ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control
asupra proiectelor.



MANAGER DE PROIECT
- Tematica cursului -

1. Stabilirea scopului proiectului
2. Planificarea activităţilor proiectului
3. Managementul resurselor în proiect
4. Managementul riscurilor
5. Managementul comunicării în cadrul proiectului
6. Managementul calităţii proiectului
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COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

Obiectivul cursului l-a reprezentat dobândirea de către
cursanţi a competenţelor şi abilităţilor generale, necesare
dezvoltării propriei afaceri sau pentru îmbunătăţirea
performanţelor în cadrul activităţii lor profesionale.

Obiectivul cursului l-a reprezentat dobândirea de către
cursanţi a competenţelor şi abilităţilor generale, necesare
dezvoltării propriei afaceri sau pentru îmbunătăţirea
performanţelor în cadrul activităţii lor profesionale.



COMPETENŢE ANTREPRENORIALE
- Tematica cursului -

1. Antreprenoriat
2. Managementul schimbării
3. Marketing inovativ
4. Planul de afaceri
5. Finanţarea afacerilor
6. Managementul proiectelor
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Cursul s-a adresat tuturor celor care au dorit să îşi dezvolte
competenţe şi abilităţi generale necesare desfăşurării
activităţilor sociale şi profesionale.

COMPETENŢE SOCIALE ŞI CIVICE

Cursul s-a adresat tuturor celor care au dorit să îşi dezvolte
competenţe şi abilităţi generale necesare desfăşurării
activităţilor sociale şi profesionale.



COMPETENŢE SOCIALE ŞI CIVICE
- Tematica cursului -

1. Comunicare
2. Leadership
3. Munca în echipă
4. Managementul conflictelor
5. Organizarea locului de muncă
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 18 iunie 2012 (comuna Jurilovca, judeţul Tulcea) – 10 iunie 2013
(comuna Ciumani, judeţul Harghita)

 3 Regiuni de dezvoltare: Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est
 19 judeţe
 38 de cursuri, din care:
 10 cursuri manager proiect;
 9 cursuri competente antreprenoriale;
 19 cursuri competente sociale si civice

 490 persoane certificate ANC
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 9 cursuri competente antreprenoriale;
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