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ANUNT CAMPANIE DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE
organizata in 04.03.2021, la Calarasi

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita in calitate de partener lider,
alaturi de Asociatia de Dezvoltare EQ (ADEQ) in calitate de partener, au organizat
in data de 04.03.2021 la Calarasi, Campania de informare privind promovarea
importantei si necesitatii participarii angajatilor la programe de formare continua
derulata in cadrul proiectului „ESTI ANGAJAT, FII CALIFICAT!”, Contract
POCU/464/3/12/128848, la care au participat 9 persoane interesate de domeniul
formarii continue.
Participantii la eveniment sunt angajati ai operatorilor economici: MASTEX SRL,
DECORA RESIDENT SRL, PRESTO MET PRIM SRL.
In cadrul intalnirii, formarea profesionala continua a fost abordata nu numai ca
modalitate de dezvoltare personala a angajatilor, ci o investitie superioara in
dezvoltarea capitalului uman, cu impact asupra cresterii calitatii muncii, implicit in
dezvoltarea firmei.
Avand in vedere contextul socio-sanitar in care se desfasoara activitatile in ultima
perioada, in cadrul campaniei au fost abordate teme referitoare la promovarea
mediului prietenos si flexibil pentru mame, familii monoparentale, inclusiv
incurajarea adoptarii de catre angajator a unor programe flexibile pentru
mame/parintele in grija caruia se afla copilul, promovarea utilizarii de catre barbati
a beneficiilor sociale legate de concediul de ingrijire copil, beneficia salariale egale,
indiferent de sex.
De asemenea, de interes au fost si subiectele referitoare la avantajele muncii de
acasa, adaptate specificului domeniului in care se desfasoara activitatea.
Reprezentantii angajatorilor au primit informatii despre metode modern de
management participative, acesta contribuind la performanta companiei, pe de o
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parte, pe de alta parte constituind fundamentul unei echipe solide, stabile, ceea ce ar
aduce profit si prestigiu companiei.
Participantii au apreciat temele abordate: Exemple de succes si oportunitati de
dezvoltare profesionala, Promovarea invatarii continue si sporirea competentelor
angajatilor, Adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca prin
dezvoltarea competentelor, Promovarea in munca si dezvoltarea carierei
profesionale prin formare continua, Dezvoltarea profesionala & fidelizarea
personalului din companii, recunoscand faptul ca, pentru prima data au fost
abordate aceste subiecte la locul de munca, au apreciat modul de abordare al
expertilor proiectului, prezenti in cadrul campaniei.

Contact:
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