AP
Denumire apel
Cod apel

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de
POCU/426/3/8

Lista intermediara a proiectelor selectate în etapa de evaluare tehnică și financiară

Nr. crt.

Cod proiect

Solicitant

Titlu proiect

Adresa solicitant

Categorie Beneficiar

Regiune/Județ

Punctaj

Obiectiv specific

Obiectivul general al
proiectului

Buget total eligibil
1 = 2+5

1

2

3

4

126151 AUTOMOBILE DACIA SA

Conducem schimbarea

Strada STR. UZINEI nr. 1, Oraş
Mioveni, Argeş, 115400, România

TRAINING ACADEMY Strada Munchen nr. 2, Municipiul
126832 MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS Dezvoltarea managerilor si
Sibiu, Sibiu, 550018, România
personalului de HR prin training

127193 GEDEON RICHTER ROMANIA SA

127209 DELGAZ GRID S.A.

Evoluția organizaționala și
tradiția succesului - rețeta
performantei

Strada Cuza Vodă nr. 99-105,
Municipiul Târgu Mureş, Mureş,
540306, România

SMART – Intreprinderi
competitive prin dezvoltarea
Strategiilor de Management cu
accent pe Adaptabilitate,
calitate, incluziune si inovare,
Strada Pandurilor nr. 42, Etaj 4,
pentru imbunatatirea
Municipiul Târgu Mureş, Mureş,
organizarii muncii, a
540544, România
performantelor Resurelor
umane angajate, a statutului lor
profesional si a competentelor,
inclusiv a celor de tip TIC.

întreprindere mare

întreprindere mare

Sud - Muntenia/
Arges/
Oras Mioveni

Centru/
Judetul Alba
Judetul Brasov
Judetul Mures
Judetul Sibiu
Municipiul Sibiu
Judetul Vâlcea

întreprindere mare

Centru/
Mures/
Municipiul Târgu Mures

întreprindere mare

Centru/
Municipiul Târgu Mures,
Municipiul Sibiu
Nord-Est/
Municipiul Bacau,
Municipiul Botosani,
Municipiul Iasi,
Municipiul Piatra
Neamt,
Municipiul Suceava,
Municipiul Vaslui
Nord-Vest/
Municipiul Baia Mare
Vest/
Municipiul Deva,
Municipiul Timisoara

Crearea de noi competente
specifice recunoscute atat la
nivel national cat si la nivelul
organizatiei (in management si
resurse umane) pentru un
numar de 87 angajati ai
Automobile Dacia, in vederea
87 cresterii competitivitatii
intreprinderii prin participarea
la activitatea de formare
organizata in cadrul proiectului

Dezvoltarea capacitatii
angajatilor Automobile Dacia
care ocupa pozitii de
management precum si a
celor din departamentul de
resurse umane de a
implementa schimbari
strategice adaptate dinamicii
si trendurilor din industria
auto

Cresterea numarului de
manageri si a persoanelor din
departamentul de resurse
umane care beneficiaza de
instrumente, metode, practici
standard de managemnt si de
conditii de lucru imbunatatite in
vederea adaptarii activitatii
90
profesionale la dinamica
sectoarelor economice cu
potential competitiv/de
specializare inteligenta.

Cresterea numarului de
angajati care beneficiaza de
instrumente, metode,
practici standard 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

Crearea de noi competente
specifice, recunoscute atat la
nivel national, international cat
si la nivelul organizatiei (in
management si resurse umane)
pentru un numar de 90 angajati
ai Gedeon Richter Romania SA,
81 in vederea cresterii
competitivitatii
intreprinderii prin participarea
la activitatea de formare
organizata in cadrul proiectului

Dezvoltarea capacitatii
angajaþilor Gedeon Richter
care ocupa poziþii de
management precum si a
celor din departamentul de
resurse umane de a adapta
strategia organizatiei la
dinamica si tendintele din
industria farmaceutica

Realizarea unui Program de
formare profesionala prin
cursuri pentru un numar de
minim 202 manageri – angajati
ai beneficiarului; programul de
formare va include cursuri
finalizate cu evaluare si / sau
certificare; Realizarea unui
Program de formare
profesionala prin activitati de tip
81 ”evenimente de informare”,
”seminarii”, ”workshop”, pentru
un numar de minim 10
manageri – angajati ai
beneficiarului, care isi
desfasoara activitatea in
departamentele de resurse
umane

Cresterea numarului de
angajati ai beneficiarului,
care vor avea posibilitatea sa
utilizeze instrumente,
metode, practici etc.
standard de management al
resurselor umane si vor
beneficia de conditii de lucru
îmbunatatite, în vederea
adaptarii activitatii companiei
la dinamica sectorului
economic din care face parte,
sector cu potenþial
competitiv identificat
conform SNC/ respectiv
domeniu de specializare
inteligenta conform SNCDI.

Asistenta
financiarea
nerambursabila
(AFN)
2 = 3+4

Buget (UE)

Buget de stat (BS)

Contributie proprie
beneficiar

3

4

5

1 024 868.22

512 434.11

435 568.99

76 865.12

512 434.11

1 610 958.00

805 475.70

684 654.35

120 821.36

805 482.30

1 186 514.70

593 257.35

504 268.75

88 988.60

593 257.35

1 918 876.36

959 438.18

815 522.45

143 915.73

959 438.18

5

6

126560 TAPARO SA

127080 PLEXUS SERVICES RO SRL

Investim in viitor! – program de Strada DJ182 nr. 198, KM40+00, Oraş
dezvoltare accelerata a
Târgu Lăpuş, Maramureş, 435600,
întreprindere mare
angajatilor cheie din Taparo
România

Lideri pentru azi si maine!

Strada STR. EUGENIU CARADA nr. 2întreprindere mare
4, Municipiul Oradea, Bihor, România

Nord-Vest/
Judetul Maramures/
Oras Târgu Lapus

Nord-Vest/
judetul Bihor/
Municipiul Oradea

Îmbunatatirea proceselor din
cadrul companiei si cresterea
calitatii serviciilor oferite de
catre companie pentru clienti
prin formarea a 51 de angajati
responsabili de managementul
strategic; imbunatatirea
standardelor de management a
resurselor umane si a conditiilor
de lucru pentru angajatii
85 companiei prin formarea a 6
angajati ai departamentului de
resurse umane.

Cresterea gradului de
adaptabilitate a angajaþilor
companiei la cerinþele
specifice funcþiei ocupate
(management strategic si
managementul resurselor
umane) prin oferirea
acestora programe de
formare profesionala la locul
de munca si
cresterea gradului de
anticipare a nevoilor de
calificare si a competentelor
resurselor umane în
contextul schimbarilor
tehnologice din sectorul
economic în care activeaza
societatea

Îmbunataþirea proceselor din
cadrul companiei si cresterea
calitatii serviciilor oferite de
catre companie pentru clienti
prin formarea a 113 de angajati
responsabili de managementul
strategic; imbunatatirea
standardelor de management a
resurselor umane si a conditiilor
de lucru pentru angajatii
88
companiei prin formarea a 13
angajati ai departamentului de
resurse umane.

Cresterea gradului de
adaptabilitate a angajatilor
companiei la cerintele
specifice functiei ocupate
(management strategic si
managementul resurselor
umane) prin oferirea
acestora programe de
formare profesionala la locul
de munca si cresterea
gradului de anticipare a
nevoilor de calificare si a
competentelor resurselor
umane în contextul
schimbarilor tehnologice din
sectorul economic în care
activeaza societatea.

Total Lei
Total Euro

1 433 172.70

716 586.35

609 098.40

107 487.95

716 586.35

684 617.85

342 308.92

290 962.58

51 346.34

342 308.93

7 859 007.83
1 711 642.78

3 929 500.61
855 820.67

3 340 075.52
727 447.57

589 425.09
128 373.10

3 929 507.22
855 822.11

