
       
          

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Campanie de informare privind promovarea
importantei si necesitatii participarii angajatilor la 

programe de formare continua

Expert Speaker: Ana-Cristina IONESCU, ADEQ

Proiect: „EŞTI ANGAJAT, FII CALIFICAT!”
• Contract proiect: POCU/464/3/12/128848

A1.1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor, privind
importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.



       
          

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

• promovarea învățării pe tot parcursul vieții, valorificarea oportunităților de
dezvoltare locală si dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților pentru un număr de 336
de persoane din Regiunea Sud Muntenia, materializată în:

- creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții si creșterea relevanței
sistemelor de educație si formare profesională pentru piața muncii;
- creșterea accesului la oportunități de învățare pe tot parcursul vieții (ÎPV);
- schimbarea percepției si a nivelului de acceptare al angajaților si angajatorilor cu
privire la ÎPV, pentru o mai buna aliniere la nevoile pieței muncii;
- creșterea productivității si competitivității IMM care folosesc forța de muncă
calificată si specializată;
- creșterea nivelul investițiilor angajatorilor în formarea la locul de muncă.

OBIECTIV GENERAL PROIECT
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• proiectul contribuie la implementarea strategiei
amintite, la atingerea obiectivelor propuse pentru 2020
- cel puțin 10% din populația adulta (cu vârste cuprinse
între 25 si 64 de ani) sa participe la activități de învățare
pe tot parcursul vieții.

STRATEGIA NAIONALĂ DE ÎNVAȚARE PE TOT PARCURSUL 
VIEȚII 2015 -2020
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Prin proiect, ne propunem demersuri comune pentru:

• corelarea educației si învățării pe tot parcursul vieții cu piața

muncii;

• adaptarea programelor educaționale la trendul ascendent pe care

economia îl are la nivel european și implicit național;

• asigurarea de finanțare nerambursabilă pentru implementare de

programe de învățare la locul de muncă.

DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN SI CREȘTEREA 
COMPETITIVITĂȚII IMM
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!!! disfuncționalitați între angajatori, angajați si furnizorii de

educație si formare profesională;

Consecința? Un sistem de învățare pe tot parcursul vieții

neperformant si puțin receptiv, în care angajatorii, angajații si

furnizorii de educație si formare profesională acționează

independent unul de celălalt, neinteracționând suficient.

Participarea redusă la formare în RO – de ce?
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Extinderea învățării pe tot parcursul vieții în România impune

depășirea constrângerilor care provoacă disfuncționalitățile

reiterate:

❖ informații reduse și asimetrice între instituțiile implicate;

❖ stimulente insuficiente pentru participarea la activități de

educație si formare

❖ capacitatea instituțională inadecvată

Participarea redusă la formare în RO – soluția
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constrângerile financiare si de timp sunt printre cel 

mai frecvent menționate bariere în calea formarii 

profesionale din România

ÎPV (învățare pe tot parcursul vieții) –
bariere
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❖ este nevoie de programe destinate cererii reale din companie/piață;

❖ trebuie să milităm pentru o mai bună corelare a nevoii de formare cu oferta
furnizorilor și, totodată, o mai bună comunicare între autorități, firme si
furnizorii de formare. Numai în acest mod vor fi stimulate și consolidate
investițiilor private în ÎPV;

❖ viziunea strategică privind învățarea pe tot parcursul vieții în România este
de a oferi tuturor persoanelor, pe întreaga durata a vieții acestora,
oportunitatea de a participa pe deplin la viața economică, socială si civică si de
a le sprijini să își construiască și exploateze potențialul personal.

ÎPV (învățare pe tot parcursul vieții) – beneficii 
sociale și economice
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❖ stimularea dezvoltării de parteneriate între toate părțile interesate relevante

din domeniul învățării pe tot parcursul vieții;

❖ sensibilizarea angajatorilor și suport pentru înțelegerea beneficiilor mutuale;

❖ conștientizarea angajaților privind avantajele perfecționării/reorientării

profesionale, în contextul unui mediu economic și social în continuă

schimbare.

Soluții oferite prin proiect
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Conform celui de-al 7-lea Raport privind coeziunea economică,
socială si teritorială al Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul
Regiunilor (2017) majorarea investițiilor în competențe ar putea
contribui la îmbunătățirea creșterii economice, prin reducerea
disparităților în materie de competențe si prin contribuirea la
reducerea sărăciei, a șomajului în rândul tinerilor si a excluziunii
sociale.

Susținem necesitatea investițiilor în 
competențe!
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Activitatea 1.1 Organizarea si derularea de campanii de

conștientizare a angajatorilor, privind importanța si necesitatea

participării angajaților la programe de formare continua are

drept scop sensibilizarea/creșterea gradului de conștientizare

asupra importantei dezvoltării profesionale continue.

IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 
CONTINUE
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Proiectul va avea un impact semnificativ în ceea ce privește
profesionalizarea angajaților, respectiv dezvoltarea si creșterea
competitivității întreprinderilor;

Vom înțelege împreună că promovarea atitudinii pozitive față de dezvoltarea
profesională continuă stă la baza dezvoltării economice a oricărei Regiuni;

Un angajat calificat nu va pleca imediat la un alt competitor dacă este
motivat și cointeresat plecând de la punctele tari și competențele relevante
pentru business.

IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 
CONTINUE
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❖15 campanii de informare și conștientizare a
angajatorilor, privind importanța și necesitatea
participării angajaților la programe de formare
continuă, organizate în Regiunea Sud Muntenia

❖șanse egale tuturor antreprenorilor care doresc să-și
califice și dezvolte forța de muncă pe care o dețin

REZULTATE
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acces la sesiuni de training, evenimente adresate
angajatorilor, angajaților si managerilor în vederea
promovării formării profesionale la locul de muncă,
networking pentru transferul de know how și
promovarea continuă a modelelor de succes.

Avantajele participării în cadrul proiectului EȘTI 
ANGAJAT, FII CALIFICAT!



       
          

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

❖ Promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale
prin formare continuă

❖Adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale
locului de muncă prin dezvoltarea competențelor

❖Dezvoltarea profesională & fidelizarea personalului din
companii

EȘTI ANGAJAT, FII CALIFICAT! – TEME COMUNE
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❖ Exemple de succes și oportunități de dezvoltare

profesională

❖ Promovarea învățării continue și sporirea

competențelor angajaților din compania dvs.

EȘTI ANGAJAT, FII CALIFICAT! – TEME COMUNE
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❖scăderea producției industriale, a ritmului de creștere a
consumului privat, a productivității muncii și pandemia cu
coronavirus (COVID-19) sunt factori cu impact negativ
asupra creșterii economiei naționale în 2020 și reprezintă
provocări reale pentru antreprenorii români.

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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❖ traversăm o perioadă dominată de incertitudini în plan
economic, cu consecințe semnificative în plan social

❖noul firesc al existenței personale și profesionale
presupune abilități sporite în mediul online, în măsură să
capaciteze o companie sau un individ să transpună multe
dintre activitățile esențiale în lumea virtuală.

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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❖Promovarea în muncă presupune schimbare?

❖Ce rol are formarea continuă în dezvoltarea carierei

profesionale?

Discuții libere 

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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❖adaptarea la noile realități prin formare și perfecționare continuă
poate reprezenta acel avantaj care determină promovarea în muncă, în
timp ce lipsa acesteia poate determina nereușite/ eșecuri în anumite
proiecte și chiar pierderea locului de muncă;

❖managementul organizației, al companiei, al departamentului pe care
îl conducem și chiar al propriei persoane trebuie să fie strategic,
calculat și dinamic, nu reactiv.

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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❖Managementul schimbarii ne ajută să identificăm corect
problema, în cadrul unui proces care, dacă este derulat
conform, ne va ajuta de asemenea să identificăm și
soluțiile potrivite pentru rezolvarea problemelor și
implicit - trecerea de la situația actuală la cea dezirabilă.

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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❖Schimbarea nu este o noțiune abstractă, ci este despre OAMENI.

❖Cum reușesec oamenii – individual și în echipe, să treacă de la
situația actuală la cea nouă?

❖Ne putem confrunta cu o simplă schimbare de proces sau cu
modificări majore în strategia și politica companiei determinate de
factori interni – dorința de atinge noi limite sau externi – criza
determinată de pandemia cu noul coronavirus (COVID-19).

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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Cum gestionăm schimbarea?

❖Reiterez că pentru a putea lua decizii potrivite, trebuie să
conștientizăm că în centrul schimbării sunt oamenii.

❖Desigur, nu schimbările sunt provocarea, ci modul de
implementare - tranziția.

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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❖Concret, ne confruntăm cu situația de criză generată de
pandemia cu noul coronavirus (COVID-19), iar schimbarea
este noul mod de abordare a afacerilor, preponderent
online.

❖Tranziția este implementarea cu succes a strategiei online,
astfel încât afacerea să rămână profitabilă.

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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❖schimbarea presupune să reușești să realizezi lucrurile
în mod diferit, să le percepi într-un mod nou, să TE 
ADAPTEZI LA NOU și SĂ ÎȚI ASUMI strategii cu 
rezultate nu mereu predictibile. 

❖Cum le gestionezi?

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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✓setare obiectiv – în funcție de nevoie, problemă, oportunitate 
etc.
✓stabilire indicatori performanță și a modului de măsurare a 

realizării obiectivului
✓determinare grad de îndeplinire al obiectivului
✓Important! identificarea resurselor implicate în procesul de 

realizare și implementare a schimbării.

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii
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❖Situația A

Liderul organizației trebuie să mute o parte din activitate din mediul fizic
în mediul online.

Care sunt pașii pe care îi urmează pe latura de formare profesională?

Cum gestionează rezistența la schimbare a salariaților?

Nu în ultimul rând, cum echilibrează investiția în formare și profitul mult
așteptat?

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii

exercițiu practic
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❖Situația B

Cum îl convingem pe Liderul organizației că trebuie să investească în formare
pentru o pregătire mai solidă/specializare/promovare? Dați exemple

Liderul realizează investiția în formare, dar nu acordă promovarea/mărirea de
salariu pentru aportul sporit al salariatului proaspăt profesionalizat.

Scenarii posibile. Ce se întâmplă?

Formarea continuă - promovarea în muncă,  

dezvoltarea carierei profesionale, creșterea 

competitivității afacerii

exercițiu practic
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➢Autorul schimbării - liderul organizației

➢liderul va furniza viziune, strategie, sprijin și direcție 
Desigur, cea mai puternică motivație este exemplul 
personal. Astfel, liderul este prima persoană din 
organizație care adoptă strategia de dezvoltare a afacerii 
online, motivând astfel pe ceilalți membri ai echipei

➢liderul decide rolul fiecărei persoane din organizație în 
procesul de schimbare

Formare continuă – tranziție către online
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➢planificarea modului de implementare a obiectivului. 
Liderul joacă un rol cheie în această etapă

➢Se va implementa strategia de management al schimbării 
adaptată la situația dată, cu verificarea permanentă a 
funcționalității și eficienței

➢stabilire resurse și timp alocat pentru implementare

Formare continuă – tranziție către online

Etape
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• monitorizarea implementării și evaluare

• se va vedea dacă acțiunile se încadrează în buget,
în termene și indicatorii de calitate stabiliți

➢gestionarea imprevizibilului schimbării. Regulile se 
schimbă în timpul jocului!

Formare continuă – tranziție către online

Etape



       
          

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

• Mediul economic și de afaceri sunt marcate puternic de
răspândirea pandemiei cu noul coronavirus (COVID-19).

• Stabiliți un plan/ strategie din perspectiva
angajatorului/angajatului, axat pe formare profesională
pentru dezvoltarea unei noi linii a afacerii (online, reprofilare,
rebranding etc). Definiți etape, mod implementare, resurse și
evaluați impactul (uman, bugetar etc.) - rezultatele
preliminare.

Formare continuă – tranziție către online

Aplicație practică
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• pandemia a cauzat, până în prezent, întreruperi masive
în sectorul productiv și a provocat efecte majore în
economia globală în ansamblu

• sectoarele afectate puternic de epidemia cu noul
coronavirus includ turismul, transportul, comerțul și
producția industrială, însă majoritatea sectoarelor
economice sunt influențate în mod negativ

Discuții privind criza cauzată de pandemia cu noul 

coronavirus (COVID-19) în economie
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• mai mult decât atât, pandemia COVID-19 din Europa afectează principalii
parteneri comerciali ai României (Italia, Germania, Franța, Spania), state în
care trăiesc comunități însemnate de români, care contribuie anual cu aproape
3 miliarde de euro la economia României, reprezentând echivalentul a
aproximativ 55% din fluxul de investiții străine directe din anul 2019

• conform Eurostat, comunitățile de români din străinătate au trimis sume în
valoare de 2,97 miiliarde de euro către România în 2018, în creștere cu peste
5% față de anul precedent.

Discuții privind criza cauzată de pandemia cu noul 

coronavirus (COVID-19) în economie
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• economia națională rămâne puternic ancorată în modelul de
creștere bazată pe consum, ceea ce conduce în viitor la
vulnerabilități precum:

• reducerea consumului privat și public în contextul recesiunii
cauzate de pandemia COVID-19: pe măsură ce tot mai multe
state europene, cu relevanță ridicată pentru România sunt
puternic afectate în plan economic și social de pandemie.

Discuții privind criza cauzată de pandemia cu noul 

coronavirus (COVID-19) în economie
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• consecințe în plan economic: având în vedere întregul context
național și european, avem de-a face cu o reducere a consumului
de-a lungul întregului an, în special în domenii precum
transporturi, turism sau industrie

• soluții/decizii necesare: adresarea vulnerabilității prin
introducerea stimulentelor economice, financiare și de politică
monetară pentru consolidarea consumului privat, în vederea
menținerii unei caracteristici solide a principalului factor de
creștere economică pentru România

Discuții privind criza cauzată de pandemia cu noul 

coronavirus (COVID-19) în economie
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• consecințe în plan economic: creștere a nivelului de îndatorare
publică pentru susținerea creșterii veniturilor, în vederea
stimulării creșterii economice bazate pe consum, spre un nivel
proiectat de 40,6% din PIB în 2021 (față de 35% în 2018)

• în lipsa unei schimbări de abordare strategică, datoria publică a
României va ajunge la peste 90% din PIB până în 2030, conform
estimărilor Comisiei Europene, o tendință amplificată de
perspectivele de potențială angajare a unor noi finanțări
internaționale pentru a susține economia națională în perioada
care va urma pandemiei de COVID-19.

Discuții privind criza cauzată de pandemia cu noul 

coronavirus (COVID-19) în economie
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• soluții/decizii necesare: adresarea vulnerabilității prin

introducerea unor măsuri de disciplină bugetară sporită
pentru mediul public, care să permită însă investițiile publice
și accesarea fondurilor nerambursabile, inclusiv pentru
formare/perfecționare/reorientare profesională, cea mai
bună cale de a crește competitivitatea firmelor

Discuții privind criza cauzată de pandemia cu noul 

coronavirus (COVID-19) în economie
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• consecințe în plan economic:

impact negativ al comerțului internațional al României
asupra creșterii Produsului Intern Brut, având în vedere
previziunile de accentuare a deficitului comercial înregistrat
de România în următorii ani

Discuții privind criza cauzată de pandemia cu noul 

coronavirus (COVID-19) în economie
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soluții soluții/decizii necesare - adresarea vulnerabilității prin:

• deschiderea de noi piețe pentru produsele românești, în
special în afara UE

• inversarea tendinței de scădere a producției industriale și
relansarea sectorului productiv din România, alături de
consolidarea sectoarelor inovative, precum cercetare-inovare și
IT

Discuții privind criza cauzată de pandemia cu noul 

coronavirus (COVID-19) în economie
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❑Teme de dezvoltat în cadrul întâlnirilor viitoare;

❑Formare/prefecționare – avantaje în contextul economic
actual;

❑Cel rol ocupă resursa umană, în procesul de transformare
și reconsolidare a companiei?

Follow-up



       
          

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Cristina Ionescu

email: ionescu.a.cristina@gmail.com

Tel.: 0721215585

Vă mulțumesc, a fost o onoare să vă cunosc! 

contact

mailto:ionescu.a.cristina@gmail.com

