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Proiect finanţat de 

UNIUNEA EUROPEANA 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă 
din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de 
extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi 
dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile 
individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile 
sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei 

 

 

 

 
 
Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea Guvernului României în 
implementarea unei politici privind dezvoltarea forţei de muncă pentru a 
deveni mai adaptabilă la schimbările structurale, în contextul deficitului de 
competenţe identificat pe piaţa forţei de muncă prin calificarea şi recalificarea 
forţei de muncă pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluţie de pe 
piaţa forţei de muncă. 
 

Un alt obiectiv general al proiectului este de a pune în lumină importanţa 
dezvoltării unei politici şi culturi privind învăţarea pe tot parcursul vieţii – 
problemă centrală şi preocupare urgentă a Guvernului României, care sprijină 
acţiunile care vizează adaptarea educaţiei iniţiale şi continue la tendinţele pe 
termen  mediu şi lung în domeniul profesional, într-o societate bazată pe 
cunoaştere. 
 

În spiritul politicii Guvernului României şi în sprijinul acesteia, proiectul 
contribuie la dezvoltarea regională, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 
componentei de Dezvoltare a Resurselor Umane din cadrul documentelor 
programatice (Planul Naţional de Dezvoltare (PND), Documentul Comun de 
Evaluare a Politicilor de Ocupare, Planul Naţional de Acţiune pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, Strategia Europeană de Ocupare şi 
Regulamentul CE privind Fondul Social European), prin măsuri care vizează: 
� promovarea adaptabilităţii forţei de muncă, a învăţării pe parcursul întregii 
vieţi şi a formării profesionale continue;   
� creşterea gradului de calificare a forţei de muncă, pentru a deveni mai 
adaptabilă la cerinţele actuale de pe piaţa forţei de muncă la nivel local si 
regional; 
� dezvoltarea competenţelor la nivelul forţei de muncă pentru a îmbina mai 
multe specializări; 
� promovarea dezvoltării capitalului uman la nivel local şi regional; 
� promovarea egalităţii de şanse dintre femei şi bărbaţi; 
� promovarea unor programe de formare profesională care vor avea ca scop 
maximizarea utilizării tehnologiei şi metodelor noi în sectorul prestărilor de 
servicii; 
� prevenirea discriminării şi excluziunii sociale. 
 

Prin proiectul prezentat se are în vedere crearea premizelor de dezvoltare 
coerentă şi durabilă a structurii şi rolului personalului angajat în cadrul CN 
APDM SA Galaţi, încurajând formarea şi consolidarea unor structuri 
intermediare de administrare a lucrului şi a proceselor de învăţare continuă.  
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În acest sens se consideră prioritare acoperirea următoarelor  nevoi: 
� consolidarea culturii lucrului în echipă şi pe proiecte, iniţiată de programele 
de formare anterioare; 
� creşterea competitivităţii, a calităţii serviciilor şi a productivităţii muncii prin 
îmbunătăţirea pregătirii profesionale;  
� crearea culturii muncii orientate pe proces, atât în serviciile de bază cât şi 
în serviciile / compartimentele – suport; 
� amplificarea competenţelor profesionale; 
� stimularea sinergiei serviciilor / compartimentelor din cadrul companiei 
(gestiunea eficientă a raporturilor cu terţii); 
� îmbunătăţirea managementului resurselor umane; 
� creşterea gradului de adaptare a angajaţilor la sarcinile diferitelor posturi de 
lucru compatibile; 
� creşterea compatibilităţii şi adaptabilităţii angajaţilor 
� stimularea dezvoltării carierei angajaţilor şi creşterea calităţii vieţii 
personale a acestora.  
 

 
 


