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CUVÂNT ÎNAINTE 

„Cel mai valoros „activ” pe care îl avem fiecare dintre noi, este 
ceea ce alții sunt dispuși să plătească, în speță cunoștințele și 
abilitățile noastre într-un anumit domeniu. Pentru că traversăm 
o perioadă competitivă atât din punct de vedere economic, 
cât și a expertizei deținute de forța de muncă din România, 
suntem constrânși să investim în oameni, să creștem afaceri și 
să dezvoltăm comunități locale!

Toate aceste provocări au în comun o singură soluție - investiția 
în educație continuă! 

Prin proiectul “Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă 
și incluzivă în sectorul economic 
din Regiunea Nord-Est”  
oferim această oportunitate 
gratuită de formare pentru 
antreprenori și manageri 
implicați în dezvoltarea 
strategică a companiei şi 
specialiştilor HR! 

Nu rata această oportunitate 
de formare! Investește în tine 
și devino arhitectul propriului 
tău viitor!”
 

Angela Achiței, Președinte 
ADV România
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OFERTA DE CURSURI
În perioada mai 2018 - aprilie 2019, Academia ADV organizează 
o serie de cursuri şi activităţi de formare profesională, formale 
şi informale, în cadrul proiectului “Antreprenori competitivi 
– ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din 
Regiunea Nord-Est”, cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru 
trei categorii de persoane: antreprenori, manageri şi specialişti 
HR, după cum urmează:

ACADEMIA ADV  

Academia ADV este componenta educaţională a Fundaţiei 
„Alături de Voi” România (ADV România), ce vizează creşterea 
participării angajaţilor din diverse companii, la învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, prin facilitarea accesului acestora la programe 
de formare profesională.

Fundaţia „Alături de Voi” România are o experienţă de peste 
15 ani în organizarea şi derularea de activităţi de formare 
profesională, oferind până în prezent 36 cursuri formare ANC 
şi certificarea a peste 400 de persoane. 

De asemenea, în calitatea sa de întreprindere socială de 
inserţie, ADV România are experienţă în domeniul egalităţii de 
şanse, dezvoltării durabile şi inserţiei profesionale a grupurilor 
defavorizate, în special a persoanelor cu dizabilităţi, ceea 
ce constituie un mare avantaj în contextul managementului 
modern, în care aspectele sociale şi de mediu sunt cel puţin la 
fel de importante ca aspectele economice.  
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CURSURI ŞI WORKSHOP-URI 

PENTRU PROFESIONIȘTI DIN HR 

CURSURI ŞI WORKSHOP-URI 

PENTRU MANAGERI, COORDONATORI
ŞI ANTREPRENORI

Workshop Managementul Comunicării.....................10 
Curs ANC Manager de Intreprindere Socială.............12

Curs Manager proiect PMP...........................................14

Curs ANC Competențe Antreprenoriale....................16
Curs ANC Manager de Proiect ....................................17

Curs ANC Competențe Antreprenoriale.....................16

Curs ANC Manager de Proiect.....................................17
Curs ANC Manager de Produs.....................................18
Workshop Managementul Conflictelor......................19
Seminar Egalitate de Șanse și Dezvoltare Durabilă..........21 

Curs Excel Intensiv.........................................................22
Curs Mini MBA................................................................23

Curs Mini MBA...............................................................23
Curs ANC Manager Inovare .........................................24

Curs ANC Inspector Resurse Umane...........................15

Curs ANC Inspector Resurse Umane............................15

Workshop Motivarea Angajaților..................................20

Workshop Metode de Organizare Teambuilding........11

Curs ANC Competențe Antreprenoriale......................25

Workshop Metode de Organizare Teambuilding.......11 
Curs ANC Manager Resurse Umane............................12
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CINE POATE SĂ PARTICIPE:
La cursurile Academiei ADV pot participa persoanele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele trei condiţii: 

lucrează într-o firmă/au o firmă care activează în județele Iași, 
Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui;
firma are ca obiect de activitate un cod CAEN (principal sau secundar) 
într-unul din următoarele domenii: turism şi ecoturism, textile şi 
pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor 
şi băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, conform Anexei 
prezentei broşuri;  
sunt antreprenori sau sunt implicați în asigurarea managementului 
strategic al întreprinderii (directori, manageri, manageri proiect, 
şefi departament, şefi secţie, coordonatori) sau au atribuții în 
domeniul/departamentul resurse umane.  

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Înscrierea la cursuri se realizează prin intermediul paginii web a 
proiectului academia.alaturidevoi.ro, în doi pași după cum urmează:

Pas 1: Completarea formularului de înscriere 
Formularul de înscriere la cursuri este disponibil pe pagina 
academia.alaturidevoi.ro, la secţiunea Home - „Înscrie-te la curs 
aici” şi la secţiunea Curs/workshop - Pentru Manageri/Antreprenori 
sau Profesionişti HR, în cadrul descrierii fiecărui curs: „Vreau să mă 
înscriu la acest curs”. 

Pas 2: Depunerea dosarului de înscriere
Dosarul de înscriere conţine următoarele documente: 

◊   Acord privind utilizarea datelor personale; 

◊    Declarație pe propria răspundere, privind evitarea dublei finanțări;

◊   Adeverință de la locul de muncă, în cazul managerilor/      
     coordonatorilor/specialiștilor HR, pentru a dovedi apartenenţa la   

      grupul ţintă al cursurilor;
Copie după statutul firmei, în cazul antreprenorilor, din care să 
reiasă această calitate, pentru a dovedi apartenenţa la grupul ţintă 
al cursurilor; 
Copie după certificatul constatator al firmei emis de Oficiul Registrului 
Comerțului din care să reiasă codurile CAEN (principale sau 
secundare), pentru a justifica apartenenţa la unul dintre domeniile 
vizate de proiect şi eligibilitatea în cadrul proiectului;   
Carte de identitate (copie); 
Certificat de naștere (copie), necesar pentru certificarea ANC; 
Certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie), necesar pentru 
certificarea ANC;
Documentul care atestă ultima formă de învățământ absolvită 
(copie).

PERSOANE RESURSĂ 

Pentru informaţii suplimentare legate de înscriere şi activităţile de 
formare profesională, vă stau la dispoziţie experţii noştri: 

• Irina Isăcilă – 0757110238, irina.isacila@alaturidevoi.ro 

• Mădălina Sauciuc – 0757110236, madalina.sauciuc@alaturidevoi.ro
 
De asemenea, pe pagina web a Academiei ADV – 
www.academia.alaturidevoi.ro, am activat funcţia Live Suport prin 
intermediul căreia puteţi lua legătura cu echipa noastră pentru a 
adresa întrebări sau pentru a primi asistenţă la înscriere. 

◊    

◊

◊

◊    

◊

◊
◊
◊

◊
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PROFESIONIȘTI HR 

40
locuri

disponibile

8
ore /

workshop

METODE DE ORGANIZARE EVENIMENTE
DE TEAMBUILDING, INDOOR ȘI OUTDOOR 

În ultima perioadă, din ce în ce mai mulţi manageri ai companiilor de top 
din întreaga lume, confirmă faptul că succesul companiilor lor se datorează 
angajaţilor şi că investiţia în menţinerea şi consolidarea echipei este cea 
mai de preţ. 

Team-building-ul este una dintre cele mai eficiente metode de motivare 
a echipei şi de asigurare a coeziunii grupului, însă reuşita sa depinde de 
respectarea unor reguli de bază în proiectarea evenimentului şi de alţi 
câţiva factori importanţi. 

 

Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator: Diana – Alexandra VASILIU, Manager Resurse    
                   Umane ADV România / Trainer
Tip de certificat obţinut: emis de ADV România 

workshop

 Octombrie 2018
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Martie 2019
L M M J V S D

25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

30
locuri

disponibile

8
ore /

workshop

Din agenda workshop-ului:

◊    Ce este comunicarea? Tipuri de comunicare;

◊    Bariere în comunicare;

◊    Comunicarea eficientă. Asertivitatea; 
◊    Ce şi cum comunicăm în cadrul organizaţiei şi în exteriorul organizaţiei; 
◊    Comunicarea scrisă; 
◊    Feedback-ul eficient.

Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator:  Oana TUE, Manager resurse umane / Trainer / Coach
         Dan Adrian BERINDE, Coach şi formator în coaching
Tip de certificat obţinut: emis de S.C. Coaching Partners S.R.L. 

 Octombrie 2018
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MANAGERI, COORDONATORI ŞI ANTREPRENORI

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII workshop
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PROFESIONIȘTI HR 

CURS
ANC

MANAGERI, COORDONATORI ŞI ANTREPRENORI

MANAGER DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ 

Cursul se adresează persoanelor care sunt interesate să dezvolte afaceri 
sociale şi sunt în căutarea de instrumente pentru implementarea unui 
management eficient.

Competențe dobândite:
◊   Planificarea strategică şi operaţională a întreprinderii sociale
◊   Organizarea întreprinderii sociale
◊   Managementul incluziv al resurselor umane
◊   Coordonarea şi monitorizarea activităţilor întreprinderii sociale
◊   Evaluarea şi raportarea performanţei economico-financiare, 
     sociale şi de mediu a întreprinderii sociale

CURS
ANC

25
locuri

disponibile

40
ore / curs

 Octombrie 2018
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nivel studii solicitate: studii medii

Loc de desfăşurare: Iaşi

Formator:  Angela ACHIȚEI, preşedinte ADV România/Trainer

Managerul de resurse umane este unul dintre specialiştii care se confruntă cu 
cele mai mari provocări în activitatea sa, pornind de la procesul de recrutare, 
evaluare şi selecţie de personal, salarizare şi stabilire strategii de motivare 
şi recompensare a angajaţilor, până la coordonarea departamentului de 
resurse umane, gestionarea situaţiilor dificile şi asigurarea unui mediu de 
muncă plăcut şi performant.  

În cadrul acestui curs, le propunem specialiştilor din departamentele de 
resurse umane, care doresc să se specializeze în ocupaţia Manager Resurse 
Umane, o abordare profesionistă şi cuprinzătoare a tematicii, în acord cu 
standardul ocupaţional ANC. 

20
locuri

disponibile

40
ore / curs

Nivel studii solicitate: studii superioare
Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator:  Luminiţa Florina POPA, Director/Consultant                    
                     Resurse Umane/Coach

 Octombrie 2018
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MANAGER RESURSE UMANE
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MANAGERI, COORDONATORI ŞI ANTREPRENORI

 Noiembrie 2018
L M M J V S D

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Certificarea PMP (Project Management Professional) validează expertiza 
şi competenţele managerilor de proiect din întreaga lume, garantând 
gestionarea cu succes a proiectelor de orice tip, derulate în cadrul 
companiilor, şi accesul la elita managerilor de proiect. 

Cursul îşi propune să dezvolte acele abilităţi şi competenţe care ajută la 
înţelegerea şi îmbunătăţirea performanţei în managementul proiectelor, 
prin aplicarea celor mai noi proceduri şi modele de bună practică 
internaţională, având la bază metodologia PMI ® (respectiv PMBOK® Guide 
6th edition). 

25
locuri

disponibile

45
ore / curs

Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator:  Ruxandra Dana Alexandra ENACHE, Trainer şi   
                     consultant în managementul organizaţional
Tip de certificat obţinut: emis de S.C. Pro Management S.R.L.

MANAGER PROIECT - PMP 
(PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL, ABORDAREA PMI) 

CURS
INFORMAL

PROFESIONIȘTI HR 

40
locuri

disponibile

40
ore / curs

INSPECTOR RESURSE UMANE

Succesul unei organizaţii depinde de oameni şi de modul în care îi înţelegi 
şi îi motivezi. Oamenii sunt resursa cea mai importantă a unei organizaţii, 
întregul potenţial fizic şi mintal de care aceasta dispune pentru atingerea 
obiectivelor sale.

Relaţia de muncă între angajat şi angajator nu presupune doar reglementarea 
raporturilor legislative şi întocmirea documentaţiei specifice, ci şi un proces 
de comunicare complex între cele două părţi. 

Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator: Diana – Alexandra VASILIU, Manager Resurse    
                    Umane ADV România / Trainer

CURS
ANC

Ianuarie 2019
L M M J V S D

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 Noiembrie 2018
L M M J V S D

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2



1716

MANAGERI, COORDONATORI ŞI ANTREPRENORI

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere şi competitivitate 
presupune investiţii în dezvoltarea capitalului uman cu scopul de a încuraja 
angajaţii să dobândească noi competenţe. În acelaşi timp, este important 
să se asigure un program de formare profesională adaptat nevoilor 
de dezvoltare a capitalului uman în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi 
aptitudinile definite în cerinţele unei profesii. 
În acest context, în care schimbarea este singura constantă, primul factor 
de succes în asigurarea competitivităţii este calitatea resursei umane, 
cunoştinţele şi abilităţile deţinute de angajaţi şi antreprenori deopotrivă.

Programul de curs Competenţe Antreprenoriale oferă oportunitatea construirii unei 
baze solide de cunoştinţe şi informaţii legate de administrarea unei afaceri, atât 
pentru angajaţi, cât şi pentru managementul strategic/ acţionarii unei companii.

CURS
ANC

Ianuarie 2019
L M M J V S D

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Decembrie 2018
L M M J V S D

26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

50
locuri

disponibile

40
ore / curs

Nivel studii solicitate: studii medii
Loc de desfăşurare:  Iaşi
Formator:  Augusta ROMANȚA, Managing Partner, Apimedia    
        Learning / Trainer Partener Intratest

Februarie 2019
L M M J V S D

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Decembrie 2018
L M M J V S D

26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

50
locuri

disponibile

40
ore / curs

MANAGER PROIECT 

Acest curs îşi propune să ofere participanţilor o înţelegere sistemică şi 
practică a managementului proiectelor, să dezvolte abilităţile, aptitudinile 
şi competenţele acestora în domeniu pentru a putea rezolva sarcinile 
complexe din mediul organizaţional şi a contribui la dezvoltarea acestuia. 

Interacţionând în cadrul cursului, participanţii vor câştiga o imagine de 
ansamblu asupra unui proiect de succes şi vor dobândi tehnici şi instrumente 
relevante, prin care să lucreze împreună, să planifice, să comunice, să aloce 
eficient resurse şi să monitorizeze buna desfăşurare a unui proiect. 

Nivel studii solicitate: studii superioare
Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator: Manuela IFTIMOAEI, Trainer şi Director         
                    programe, Fundaţia “Alături de Voi” România

CURS
ANC

MANAGERI, COORDONATORI ŞI ANTREPRENORI
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MANAGERI, COORDONATORI ŞI ANTREPRENORIMANAGERI, COORDONATORI ŞI ANTREPRENORI

MANAGER PRODUS 

„Managementul produselor este un management holistic al afacerilor 
referitoare la produse, din momentul în care acestea sunt concepute ca 
idee, până în momentul în care comercializarea produselor încetează şi 
acestea sunt retrase de pe piaţă.” - Steven Haines (2008)
Rolul unui manager de produs este acela de a dezvolta şi îmbunătăţi produsele şi 
serviciile unei organizaţii, pentru a răspunde sau a anticipa nevoile consumatorilor. 
Managerul de produs realizează legătura între mediul extern şi mediul intern, 
precum şi conexiunea între toate departamentele unei organizaţii, având ca principal 
obiectiv orientarea unitară către client. 

Cursul le oferă participanţilor cadrul optim pentru asimilarea de noi cunoştinţe 
referitoare la managementul unui produs, în vederea identificării şi implementării 
de soluţii pentru dezvoltarea acestuia sau a liniei de produse pe care o au în 
administare. 

CURS
ANC

25
locuri

disponibile

56
ore / curs

Nivel studii solicitate: studii superioare

Loc de desfăşurare: Iaşi

Februarie 2019
L M M J V S D

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Ianuarie 2019
L M M J V S D

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Februarie 2019
L M M J V S D

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

În mediul organizaţional, conflictele de orice tip reprezintă, de cele mai multe 
ori, o provocare majoră pentru manageri, având foarte multe implicaţii la 
nivelul productivităţii şi eficienţei în muncă, dar şi la nivelul întregului climat 
organizaţional. 

Din agenda workshop-ului:
◊   Cum depășim barierele din viața de zi cu zi?
◊   Ce este conflictul și când apare acesta?
◊   Momentul propice de intervenție
◊   Stiluri de abordare a conflictelor
◊   Procesul de rezolvare a conflictelor  

30
locuri

disponibile

8
ore /

workshop

Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator:  Oana TUE, Manager resurse umane / Trainer / Coach
          Dan Adrian BERINDE, Coach şi formator în coaching
Tip de certificat obţinut: emis de S.C. Coaching Partners S.R.L. 

MANAGEMENTUL CONFLICTELOR workshop
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MANAGERI, COORDONATORI ŞI ANTREPRENORI

seminar

PROFESIONIȘTI HR 

Găsirea celei mai bune strategii de motivare a angajaţilor este una dintre cele mai mari 
preocupări ale specialiştilor HR, demonstrat fiind faptul că un angajat motivat este un 
angajat care îşi gestionează eficient activitatea profesională, este centrat pe soluţii, are 
iniţiativă pentru dezvoltarea organizaţională şi dovedeşte comportamente proactive. 
Cu toate acestea, de foarte multe ori, în multe companii, strategiile adoptate în acest 
sens, unele dintre ele foarte ingenioase, nu se dovedesc a fi eficiente.  

Workshop-ul „Motivarea angajaţilor” le propune specialiştilor HR un set de strategii 
privind recompensarea angajaţilor, metode de identificare a factorilor care conduc 
la motivarea sau demotivarea angajaţilor şi modalităţi prin care pot fi promovate în 
organizaţii politici de motivare adaptate particularităţilor angajaţilor din propriile firme, 
companii, societăţi.  

30
locuri

disponibile

8
ore /

workshop

Loc de desfăşurare:  Iaşi, 

Formator:  Ane-Mary ORMENIŞAN, Trainer Coaching &             

                     Leadership, formator HR şi dezvoltare personală 

Tip de certificat obţinut: emis de S.C. Pro Management S.R.L. 

MOTIVAREA ANGAJAȚILOR 

Februarie 2019
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Egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă sunt două dintre principiile 
de bază ale unui management sănătos, ghidat după valori democratice şi 
europene.
 
Derularea de activităţi economice fără impact negativ asupra mediului, 
respectarea drepturilor fundamentale ale angajaţilor, a diversităţii 
culturale şi a egalităţii de şanse, prin combaterea discriminării de orice fel, 
asigurarea prosperităţii economice şi a unor standarde ridicate de viaţă, 
prin promovarea cunoaşterii, inovării, competitivităţii şi prin creşterea 
numărului locurilor de muncă bine plătite sunt doar câteva dintre obiectivele 
care asigură un management sustenabil şi cu impact pozitiv la nivel global. 

 

20
locuri

disponibile

8
ore /

seminar

Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator: Diana – Alexandra VASILIU, Manager Resurse    
                    Umane ADV România / Trainer
Tip de certificat obţinut: emis de ADV România 

EGALITATE DE ȘANSE 
ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
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30
locuri

disponibile

20
ore / curs

MINI MBA

Prin intermediul cursului mini MBA, oferim managerilor şi antreprenorilor 
din Regiunea Nord Est, un cadru inteligent de specializare şi dezvoltare a 
competenţelor antreprenoriale, urmărind principii moderne de business, 
recunoscute şi utilizate la nivel internaţional. 

Cu durata de 2 zile, într-o abordare profesionistă şi sustenabilă, programul 
sintetizează cele mai importante subiecte de Bussines Administration - 
Marketing, Vânzări, Producţie, Logistică, Resurse Umane, ce vor fi susţinute 
de lectori experimentaţi, cu multiple specializări şi certificări. 

Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator:  Dan Adrian BERINDE, Coach şi formator în coaching  
        Paul Adrian COSTIN, Trainer / Consultant / Coach
Tip de certificat obţinut: emis de S.C. Coaching Partners S.R.L.

CURS
INFORMAL

Martie 2019
L M M J V S D
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25
locuri

disponibile

16
ore / curs

Viziunea, inovarea şi capacitatea de a gestiona dinamica afacerii, cu toate 
dimensiunile şi provocările sale, sunt printre calităţile cele mai importante ale 
oricărui manager sau antreprenor.    
Pe lângă acestea, este important ca managerii şi antreprenorii să fie conectaţi 
la tehnologie şi, totodată, să deţină abilităţi de utilizare a echipamentelor IT şi 
a soft-urilor moderne, menite să eficientizeze procesele de management şi de 
producţie. 
Cursul de Excel intensiv se adresează managerilor şi antreprenorilor care 
doresc să-şi îmbunătăţească activitatea managerială, beneficiind de avantajele 
tehnologiei şi a soft-urilor inteligente. 

Loc de desfăşurare: Iaşi
Formator:  Aurora - Alexandra MIHUȚ – RUSE,  Trainer certificat 
         Microsoft
Tip de certificat obţinut: emis de S.C. Pro Management S.R.L.

Martie 2019
L M M J V S D

25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

EXCEL INTENSIV CURS
INFORMAL
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CURS
ANC

PROFESIONIȘTI HR 

20
locuri

disponibile

40
ore / curs

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Cursul se adresează specialiştilor din departamentele de resurse umane 
interesaţi să îşi îmbogăţească cunoştinţele cu privire la administrarea unei 
companii.

În cadrul cursului, participanţii vor afla cum să identifice oportunităţi pentru 
activităţi profesionale şi/sau de afaceri, vor dobândi informaţii şi abilităţi 
necesare pentru administrarea eficientă a unei afaceri, precum şi informaţii 
referitoare la înfiinţarea, funcţionarea şi dizolvarea afacerilor, în general.

Nivel studii solicitate: studii medii
Loc de desfăşurare:  Iaşi
Formator:  Augusta ROMANȚA, Managing Partner,     
                  Apimedia Learning / Trainer Partener Intratest

CURS
ANC

Aprilie 2019
L M M J V S D
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25
locuri

disponibile

40
ore / curs

Într-un mediu de afaceri în continuă dezvoltare, în care trebuie să depui un 
efort din ce în ce mai mare pentru a rămâne în faţa concurenţei, inovarea 
joacă un rol important. 

Inovarea este procesul prin care ideile noi se transformă în valori materiale 
destinate vânzării, deci, pieţei. În acest context, rolul managerului de 
inovare este foarte important. Acesta răspunde de exercitarea funcţiilor 
manageriale de identificare idei/soluţii noi, analiză, sinteză şi previziune, 
organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare, precum şi de 
identificarea schimbărilor produselor / tehnologiilor / serviciilor în funcţie 
de mediul exterior.

Nivel studii solicitate: studii superioare

Loc de desfăşurare:  Iaşi

Formator:  Formator: Oana MORARU, Business Developement                         
        Manager, TAAS Consultancy

MANAGER INOVARE 
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ALTE OPORTUNITĂŢI OFERITE DE ACADEMIA ADV: 

În cadrul ACADEMIEI ADV, persoanele care asigură managementul strategic 
din 5 companii/firme diferite vor beneficia de: 

10 ore de consiliere individuală/activităţi tip ”manager coach” prin diferite 
mijloace (face to face, skype sau telefon); 
 Sprijinire pentru realizarea a 5 planuri strategice pe termen lung realizate 
sau revizuite; 
3 sesiuni de facilitare a performanţelor organizaţionale în vederea 
dezvoltării abilităţilor de interacţiune, colaborare şi parteneriat între 
liderii de organizaţii/companii/firme şi între membrii unor departamente 
diferite din cadrul acestora; 
sesiuni de mediere în muncă pentru companii/întreprinderi privind 
integrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv 
persoane cu dizabilităţi, în contextul legislativ al OUG nr. 60/2017; 
200 de ore de consultanţă oferite întreprinderilor beneficiare ale 
proiectului, care vor contribui la creşterea adaptabilităţii acestora de a 
angaja persoane din grupuri vulnerabile, respectiv la includerea în politica 
lor a principiului de incluziune socială.

DESPRE PROIECT 

Proiectul “Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă şi incluzivă în sectorul 
economic din Regiunea Nord-Est” va fi implementat pe o perioadă de 12 luni 
(18.05.2018 – 17.05.2019), fiind cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de 
muncă pentru toţi, Cod apel: POCU/227/3/8/Creşterea numărului de angajaţi 
care beneficiază de instrumente, metode, practici etc., standard de management 
al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării 
activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate 
conform SNC1/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI2. 

VALOAREA TOTALĂ a proiectului este de 2,658,819.07 lei. 

LOCUL DE DESFĂŞURARE a proiectului: Iaşi

GRUP ŢINTĂ: manageri, antreprenori şi specialişti din departamentele de resurse 
umane din companiile şi firmele cu activitate în 6 sectoare economice cu potenţial 
competitiv (turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, 
procesarea alimentelor şi băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice) din 
Regiunea Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui). 

Principalele ACTIVITĂŢI şi REZULTATE ale proiectului: 
Activitatea 1. Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a 
angajatorilor din 6 sectoare economice - turism şi ecoturism, textile şi pielărie, 
lemn şi mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor şi băuturilor, 
sănătate şi produse farmaceutice – din regiunea Nord-Est, privind importanţa 
şi necesitatea participării angajaţilor la programe de formare. 

Rezultate:
1 pagină de site a proiectului/campaniei de promovare a programelor de  
ormare profesională;
Bannere online cu direcţionare spre pagina campaniei postate pe
platforma de 6 site-uri ale solicitantului cu calendarul activităţilor de formare;
Newsletter cu informaţii referitoare la activităţile proiectului;
10 filmuleţe de prezentare a activităţilor (ce conţin testimoniale ale       
formatorilor şi beneficiarilor);
 Interviuri radio, TV şi presa scrisă privind importanţa programelor de          
formare profesională;
Broşura de prezentare a ofertei de formare şi a calendarului cursurilor –  
4.000 exemplare.

Activitatea 2. Organizarea şi derularea de programe de formare profesională 
pentru un număr de 335 persoane care asigură managementul strategic al 
firmelor şi antreprenori din cele 6 sectoare economice - turism şi ecoturism, 
textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor şi 
băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, din Regiunea Nord Est. 

Rezultate: 
7 cursuri de formare profesională acreditate ANC în domeniile ”Competenţe 
antreprenoriale” (2 cursuri), ”Manager proiect” (2 cursuri), ”Manager produs” 
(1 curs), ”Manager inovare” (1 curs), ”Manager de întreprindere socială” (1 
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curs) accesate şi parcurse de un număr de 175 manageri şi antreprenori;
7 cursuri informale – 2 cursuri miniMBA, 1 curs manager proiect - PMP (project 
management professional, abordarea PMI), 1 curs Excel intensiv, 1 workshop 
cu tema ”Managementul conflictelor”, 1 workshop cu tema ”Managementul 
comunicării”, 1 sesiune cu tema ”Egalitatea de şanse şi dezvoltare durabilă” 
accesate şi parcurse de 160 manageri şi antreprenori;
1 ghid de bune practici cu privire la egalitatea de şanse şi dezvoltare durabilă 
- şanse de integrare în muncă pentru persoane din grupuri vulnerabile, în 
special cu dizabilităţi adresat întreprinderilor cu peste 50 de angajaţi – 300 
exemplare.

Activitatea 3. Organizarea şi derularea de cursuri de formare profesională 
pentru un număr de 170 persoane din departamentele de resurse umane, din 
6 sectoare economice cu potenţial competitiv şi în corelare cu domeniile de 
specializare inteligentă - turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, 
industrii creative, procesarea alimentelor şi băuturilor, sănătate şi produse 
farmaceutice, din Regiunea Nord Est. 

Rezultate: 
4 cursuri de formare profesională acreditate ANC în domeniile ”Manager 
resurse umane” (1 curs), ”Inspector resurse umane” (2 cursuri) şi ”Competenţe 
antreprenoriale” (1 curs), accesate şi parcurse de un număr de 80 de persoane 
angajate în departamentele de resurse umane;
4 cursuri informale derulate – 1 workshop cu tema ”Motivarea angajaţilor”, 
1 workshop cu tema ”Metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în 
vederea reinserţiei profesionale a persoanelor defavorizate”, 2 workshop-uri 
”Metode de organizare evenimente de teambuilding, indoor si outdoor”;
Broşura pe tema ”Tehnici şi metode de motivare a angajaţilor” destinată 
persoanelor din departamentele de resurse umane ale companiilor/firmelor, 
editată, tiparită şi distribuită în 100 exemplare.

Activitatea 4. Acordare sprijin întreprinderilor din 6 sectoare economice 
cu potenţial competitiv din Regiunea Nord-Est, în vederea elaborării unei 
planificări strategice pe termen lung sau în revizuirea/adaptarea acesteia în 
cazul în care deja există. 

Rezultate: 
 5 persoane care asigură managementul strategic din 5 companii/firme 
diferite din sectoarele economice cu potenţial competitiv de la nivelul regiunii 
Nord-Est, vor beneficia fiecare de câte 10 ore de consiliere individuală/
activităţi tip ”manager coach” prin diferite mijloace (face to face, skype sau 
telefon);
5 planuri strategice pe termen lung realizate sau revizuite pentru 5 
întreprinderi/firme din sectoarele economice cu potenţial competitiv 
din regiunea Nord-Est, ca urmare a sesiunilor de consiliere, coaching 
management oferite prin proiect. 
 3 sesiuni de facilitare a performanţelor organizaţionale în vederea 
dezvoltării abilităţilor de interacţiune, colaborare şi parteneriat între liderii de 
organizaţii/companii/firme şi între membrii unor departamente diferite din 
cadrul acestora, din cadrul a 3 întreprinderi/companii diferite din sectoarele 
economice cu potenţial competitiv din regiunea Nord-Est;
sesiuni de mediere în muncă pentru companii/întreprinderi privind 
integrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv persoane 
cu dizabilităţi, în contextul legislativ al OUG nr. 60/2017;
200 de ore de consultanţă oferite întreprinderilor beneficiare ale proiectului, 
care vor contribui la creşterea adaptabilităţii acestora de a angaja persoane 
din grupuri vulnerabile, respectiv la includerea în politica lor a principiului de 
incluziune socială.

Organizarea şi derularea programelor de formare profesională şi oferirea 
de asistenţă personalizată persoanelor din grupul ţintă al proiectului vor 
conduce la:

creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor;
creşterea economică şi perspective de dezvoltare a întreprinderilor în acord 
cu dezvoltarea resurselor umane;
elaborarea de strategii anuale şi pe termen lung pentru creşterea 
competitivităţii economice;
asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a 
muncii modernă, flexibilă şi incluzivă;
dezvoltarea de către companiile mai mici a unei strategii la nivelul dezvoltării 
resurselor umane, din perspectiva evoluţiei acestora către creştere 
economică;
conştientizarea de către angajatori a corelării dezvoltării continue a 
angajaţilor cu creşterea calităţii produselor/serviciilor realizate.
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Despre Augusta:

După 21 ani de experienţă managerială şi 14 ani de 
formare profesională continuă, ca tutor Open University 
Business School – Codecs, pentru specializările: Oameni 
şi Organizaţii, Marketing şi Financiar, Managementul 
Schimbării şi Performanţei, Provocarea Managementului şi 
Viziunea Integrată, Augusta deţine în prezent poziţii de Managing Partner al 
APIMEDIA Learning şi este Trainer partener INTRATEST.
“Spun despre mine că sunt o persoană activă, preocupată de atingerea 
obiectivelor, orientată spre rezultat. Sunt o fire sociabilă, asertivă, motivată 
de noi provocări în carieră. Fiecare nou proiect este o oportunitate de 
dezvoltare personală şi profesională. ”
                   – Augusta ROMANŢA

Despre Manuela:

Manuela are 16 ani de experienţă profesională în domeniul 
managementului de proiect (redactare, coordonare, 
supervizare, raportare).
A scris şi accesat finanţări pe diferite programe şi linii de 
finanţare, precum: Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, 
TBC şi Malariei, PHARE, UNICEF, Banca Mondială, USAID, UNODC, Fondul Social 
European, Comisia Europeană, Organizaţia Internatională pentru Migraţie, 
Ministerul Afacerilor Externe, Fondul ONG in Romania – granturile SEE 2009-
2014, Contribuţia Elveţiei pentru Uniunea Europeană extinsă s.a.
De asemenea, a asigurat managementul a peste 20 proiecte şi a oferit 
consultanţă privind implementarea de proiecte europene în cadrul Centrului 
de Resurse al ADV România, dezvoltat cu finanţare prin Fondul Social European.
Pe lângă studiile superioare în asistenţă socială şi master în probaţiune, 
Manuela are studii postuniversitare de economie socială şi formări 
suplimentare în manager de proiect, evaluator proiecte, formator, expert 
achiziţii publice, lobby şi advocacy.

Despre Oana:

Oana este trainer şi consultant cu o experienţă de peste 10 
ani în dezvoltarea de proiecte cu finanţare externă/internă 
nerambursabilă/rambursabilă sau din surse proprii, în 
cadrul instituţiilor publice şi private, în interesul cărora şi-a 
desfăşurat activitatea.  
De asemenea, de peste 10 ani oferă consultanţă în dezvoltarea de afaceri, 
înclusiv management şi, tot de atunci, susţine training-uri, seminarii şi 
prezentări pe domenii specifice.

Despre Angela:

Angela asigură de mai bine de 16 ani managementul 
organizaţional al Fundaţiei ”Alături de Voi” Romania (ADV), 
timp în care conceput şi manageriat peste 70 de proiecte şi 
programe, valoarea acestora depăşind 18 milioane de euro.
Este printre primii implementatori de proiecte de preaderare / 
aderare a României la UE, precum şi de proiecte de cooperare transfrontalieră 
Romania – R. Moldova – Ukraina. A scris şi implementat proiecte finanţate prin 
Comisia Europeană, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, 
Fondul ONG în România – granturile SEE 2009 – 2014, Contribuţia Elveţiei pentru 
Uniunea Europeană extinsă, Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi 
Malarie, PHARE, UNICEF, UNAIDS, USAID ş.a..
În 2017, Angela a obţinut premiul ”Social Entrepreneur Of The Year” în 
cadrul programului EY Entrepreneur Of The Year, singura competiţie 
antreprenorială globală care se derulează în mai mult de 145 de oraşe din 
60 de ţări, acoperind peste 94% din economia globală.
În decembrie 2015, a primit premiul „Business cu impact social”, în cadrul 
Business Days, pentru dezvoltarea UtilDeco – întreprindere socială de 
inserţie, iar în martie 2014, Angela a primit recunoaşterea de ”antreprenor 
economie socială” în cadrul Galei Modelelor Feminine. 
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Despre Dan:

Coach şi consultant cu peste 20 de ani de experienţă 
profesională în a preda şi a practica managementul în poziţii 
manageriale din diferite industrii, Dan s-a format în coaching 
în cadrul LIM - Leadership in International Management, 
USA, avându-l ca mentor pe Ernie Turner. 
A condus firme în diverse industrii, în cadrul unor ample 
procese de schimbare şi restructurare. A format oameni şi echipe cu viziune 
de dezvoltare şi performanţă.
În formarea echipelor înalt performante, Dan foloseşte metodologia Action 
– Reflection –  Learning, deprinsă în colaborarea cu LIM.
În formarea în coaching, este partener în cadrul Coaching Partners, un 
proiect de suflet şi bucurie.
O vorbă ce surprinde bine viziunea lui Dan este „Dacă vrei să construieşti un 
vas, nu bate oamenii la cap să strângă lemn, nu le trasa sarcini şi nu le da de 
muncă ci, mai curând, vorbeşte-le despre imensitatea nesfârşită a mării.”  
 
                      (Antoine de Saint-Exupery).

Despre Paul:

Paul şi-a dedicat timp consistent pregătirii în 3 din cele mai 
apreciate Universităţi din ţară: Universitatea Politehnică 
Bucureşti (Diplomă de Inginer), Academia de Studii 
Economice  din Bucureşti (Diploma de Master în Dezvoltarea 
Economică a Întreprinderii) şi Universitatea ”Babeş-Bolyai” 
din Cluj Napoca (perfecţionare în Optimizarea Performanţei Profesionale 
prin Consultanţă şi Coaching Cognitiv – Comportamental, noţiuni avansate). 
Aceste studii sunt completate de titlul de MBA – emis de Ministerul Francez 
pentru Învăţământ Superior şi Cercetare, obţinut în urma absolvirii 
cursurilor Conservatoire National des Arts et Metiers.
Paul este coach, trainer, consultant cu peste 25 de ani de experienţă 
profesională şi, totodată, membru asociat al Asociaţiei Române pentru 
Coaching şi membru fondator al şcolii ”COACH pentru campioni”. 
De peste 10 ani face coaching cu antreprenori, leaderi, manageri, echipe 
funcţionale, OAMENI care au identificat SCHIMBAREA şi HOTĂRÂREA de a 
acţiona în sensul reuşitei.

Despre Ruxandra:

Ruxandra este formator autorizat de către Autoritatea 
Naţională pentru Calificări (ANC) şi are o  experienţă vastă 
în managementul organizaţiilor din diverse domenii de 
activitate precum: proiectare, administraţie publică locală, 
instituţii guvernamentale, mediul de afaceri şi organizaţii 
non-guvernamentale.
Absolventă a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, formarea sa 
profesională a fost completată cu parcurgerea şi absolvirea programului 
de MBA (Master of Business Administration) şi a cursului de Management 
de Proiect oferite de Open University Business School, UK. Este certificată 
Project Management Professional (PMP®) din 2009 şi membră a Project 
Management Institute din USA. A participat, de asemenea, la multe alte 
cursuri de formare profesională oferite de companii specializate din ţară şi 
din străinătate.
Activează ca profesionist în formarea adulţilor şi consultanţă de peste 15 ani.

Despre Aurora:

Interactivitate, eficienţă şi atmosferă relaxată – trei valori ce 
definesc lecţiile de Excel susţinute de mine. 
Având o experienţă de peste 4 ani de predare, am observat 
nevoile şi problemele cu care se confruntă cursanţii în 
activitatea profesională zilnică. Astfel, am creat un curs ce 
pune accentul pe participarea activă a acestora – aplicaţiile 
practice folosite pentru exemplificarea noţiunilor teoretice prezentate 
constituie răspunsul la întrebările primite în cursurile anterioare sau în 
cursul respectiv. 
„Particularitatea cursurilor mele este reprezentată de dinamismul cu 
care adaptez fiecare lecţie în funcţie de feedback-ul primit din partea 
participanţilor. Astfel, niciun curs nu este identic cu un altul, cursantul 
putând să ia parte de mai multe ori la un curs şi să descopere ceva nou de 
fiecare dată. Obiectivul cursului de Excel este ca la final participanţii să plece 
cu soluţii la problemele din activitatea lor curentă şi să micşoreze timpul de 
rezolvare a lor, mărind astfel eficienţa.
Totodată, fiind o persoană sociabilă, îmi doresc ca lecţiile să fie susţinute 
într-o atmosferă colegială sau, de ce nu, prietenoasă. Consider că ceea ce 
invaţăm cu plăcere, nu putem uita!”                             (Aurora MIHUŢ – RUSE)
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Despre Oana Tue:

Oana este de profesie psiholog, a absolvit un dublu master 
în Resurse Umane, la Universite de Savoie, Franţa şi la 
Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj - Napoca, România. Este 
formator autorizat ANC, manager de proiect autorizat ANC, 
coach acreditat ANC, deţine CIPD - Certificate in Personnel 
Practice – MBA. De asemenea, Oana este consilier pentru dezvoltare 
personală autorizat ANC, speaker, trainer & coach acreditat.

Are 15 ani de experienţă în managementul resurselor umane, în poziţii de 
execuţie şi de coordonare, din care 10 în sistemul bancar, într-o corporaţie 
multinaţională.

Despre Diana:

Diana este formator şi manager resurse umane în cadrul 
Fundaţiei „Alături de Voi” România. Îi place să lucreze cu 
oamenii şi este pasionată de domeniul formării adulţilor.

A obţinut acreditarea ca formator în anul 2007, însă povestea 
sa de trainer a început în urmă cu 16 ani, când a susţinut primul curs despre 
„Consilierea în prevenţie şi intervenţie”. De atunci a trăit experienţe frumoase 
în peste 500 ore susţinute în calitate de formator: cursuri pentru specialişti, 
cursuri pentru părinţi, workshop-uri, seminarii, conferinţe, team-building-uri. 

Ştie că este vorba despre pasiune pentru activitatea de formare, pentru că 
a încercat de fiecare dată, cu fiecare curs susţinut, sentimentul satisfacţiei 
şi al lucrului bine făcut. Şi fiecare sesiune de curs a încheiat-o cu emoţia şi 
siguranţa faptului că a realizat ceva important împreună cu echipa de lucru 
şi cu participanţii.

Despre Luminiţa:

Cu o experienţă în domeniul resurselor umane de aproape 
20 de ani şi în management de peste 12 ani, Luminiţa 
Popa şi-a început cariera într-un mare grup de firme, lucru 
care i-a facilitat accesul încă de la începutul carierei spre 
diverse proiecte de mare anvergură. O etapă importantă în 
dezvoltarea sa personală şi profesională a fost experienţa 
americană şi contactul cu o lume aparte, cea a vapoarelor de croazieră, o 
lume fascinantă în care şi-a petrecut 4 ani şi jumătate din viaţă. A revenit în 
ţară în anul 2006 şi din anul 2007 a condus firma Active Job Consulting, de 
care s-a despărţit în 2015. 
A înregistrat numeroase succese de-a lungul timpului, unul dintre ele fiind 
proiectul „Adaptabilitatea angajaţilor, succesul angajatorilor - ASA”, cu un 
grup ţintă de 2646 de persoane - proiect finanţat prin fonduri europene, 
încheiat în 2013. Alte proiecte de referinţă sunt „CEO – Centru de excelentă 
în ospitalitate” şi „FACTOR – Fii activ în oraşul tău!”, ambele finanţate prin 
fonduri europene, cu grup ţintă peste 1200 persoane. 

Despre Ane - Mary:

Formator/lector/trainer în domeniul resurselor umane 
de peste 14 ani, Ane - Mary are o experienţă managerială 
impresionantă, dobândită în calitate de director de resurse 
umane în board-ul unor companii multinaţionale (Casa de 
editură H.B.V. Romania şi Selgros Cash&Carry Romania). 
Centrată pe formarea profesională, Ane Mary a dobândit 
certificări multiple în domeniul resurselor umane şi al dezvoltării personale, 
precum: Executive coach certificat de Academy of Executive Coaching – 
AOEC, Formator acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), 
Trainer certificat internaţional în Process Communication Model® de către 
Taibi Kahler Associates, Consilier pentru dezvoltare personală acreditat de 
Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC). Ea este membră fondatoare 
a Asociaţiei Consilierilor pentru Dezvoltare Personală şi Profesională din 
România (iunie 2014-iunie 2016).
„Iubesc în mod autentic oamenii, mă exprim dezinvolt, aduc pasiune în 
„ecuaţiile” mele de viaţă - pentru a le îmblânzi secvenţial - şi mai ales rămân 
egală cu mine însămi, întâmpinându-vă în spaţiul sacru al inimii spre a vă 
însoţi apoi în „călătorii” speciale...!” Ane-Mary
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ANEXĂ

Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor 
de politică industrială menţionate 
în Strategia Naţională pentru 
Competitivitate 2014-2020,
eligibile în cadrul proiectului 
„Antreprenori competitivi – ocupare 
sustenabilă şi incluzivă în sectorul 
economic din Regiunea Nord-Est” 

Turism si ecoturim
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare 
similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante 
si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si 
tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta 
turistica
Textile si pielarie
1310  Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor 
textile
1320  Productia de tesaturi
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare 
sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate 
din textile (cu exceptia imbracamintei si 
lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare si machete
1395 Fabricarea de textile netesute 
si articole din acestea, cu exceptia 
confectiilor de imbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice si 
industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de 
imbracaminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de 
imbracainte din piele
1413 Fabricarea altor articole de 

imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414  Fabricarea de articole de lenjerie 
de corp
1419 Fabricarea altor articole de 
imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420 Fabbricarea articolelor din blana
1431 Fabricarea prin tricotare sau 
crosetare a ciorapilor si articolelor de 
galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau 
crosetare a altor articole de imbracaminte
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; 
prepararea si vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj 
si marochinarie si a articolelor de 
harnasament
1520 Fabricarea incaltamintei
4616 Intermedieri in comertul cu textile, 
confectii din blana, incaltaminte si 
articole din piele
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, 
pieilor brute si al pieilor prelucrate
4641 Comert cu ridicata al produselor 
textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei 
si incaltamintei
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, 
in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al 
imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al 
incaltamintei si articolelor din piele, in 
magazine specializate
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, 
imbracamintei si incaltamintei efectuat 
prin standuri, chioscuri si piete
9523 Repararea incaltamintei si a 
articolelor din piele
9601 Spalarea si curatarea (uscata) 
articolelor textile si a produselor din 
blana
Lemn si mobila
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor 
de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat in 
panouri

1623 Fabricarea altor elemente de 
dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din pluta, paie si din 
alte material
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri 
si magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru 
bucatarii
3103 Fabricarea de saltele si somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4613 Intermedieri in comertul cu material 
lemnos si materiale de constructii
4647 Comert cu ridicata al mobilei, 
covoarelor si articolelor de iluminat
4665 Comert cu ridicata al mobilei de 
birou
4673 Comert cu ridicata al materialului 
lemnos si al materialelor de constructii si 
echipamentelor 4673
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al 
articolelor de iluminat si al articolelor de 
uz casnic n.c.a
9524 Repararea mobilei si a furniturilor 
casnice
Industrii creative
2341 Fabricarea articolelor ceramice 
pentru uz gospodaresc si ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice 
n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor 
similare din metale si pietre pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si 
articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3299 Fabricarea altor produse 
manufacturiere
5811 Activitati de editare a cartilor
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si 
periodicelor

5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de 
calculator
5911 Activitati de productie 
cinematografica, video si de programe 
de televiziune
5912 Activitati de post-productie 
cinematografica, video si de programe 
de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor 
cinematografice, video si a programelor 
de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor 
audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor 
de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor 
de televiziune
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activităţi de inginerie si consultanta 
tehnică legate
de acestea
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte 
sociale si umaniste
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei si de 
sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa si orala 
(interpreti)
8130 Activitati de intretinere peisagistica
9001 Activitati de interpretare artistica 
(spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare 
artistica (spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii
9329 Alte activitati recreative si distractive
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
Procesarea alimentelor si bauturilor
1011 Productia si conservarea carnii
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1012 Prelucrarea si conservarea carnii de 
pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, 
crustaceelor si molustelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si 
legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor 
si legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor 
produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate si a 
branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului si a 
produselor din amidon
1071 Fabricarea painii; fabricarea 
prajiturilor si a produselor proaspete de 
patiserie
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, 
cus-cus-ului si a altor produse fainoase 
similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a 
ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 Fabricarea condimentelor si 
ingredientelo
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare 
omogenizate si alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea 
bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri 
din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, 
obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii

1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare 
nealcoolice; productia de ape minerale si 
alte ape imbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) 
pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie
Sanatate si produse farmaceutice
2110 Fabricarea produselor farmaceutice 
de baza
2120 Fabricarea preparatelor 
farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente 
pentru radiologie, electrodiagnostic si 
electroterapie
3250 Productia de dispozitive, aparate si 
instrumente medicale si stomatologice
4646 Comert cu ridicata al produselor 
farmaceutice
4773 Comert cu amanuntul al produselor 
farmaceutice, in magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor 
medicale si ortopedice, in magazine 
specializate
7500 Activitati veterinare
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
8621 Activitati de asistenta medicala 
generala
8622 Activitati de asistenta medicala 
specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la 
sanatatea umana
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire 
medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare 
psihica si de dezintoxicare, exclusiv 
spitale
8730 Activitati ale caminelor de batrani si 
ale caminelor pentru persoane aflate in 
incapacitate de a se ingriji singure


