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PREZENTARE
CCMP EUROPROJECT SLATINA
Asociaţia Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT din
Slatina, prin serviciile de informare şi consiliere profesională, asistenţă, mediere şi plasare
forţă de muncă, furnizare de informaţii privind piaţa muncii, prin cele de incubare şi
asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri (servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi
tehnici eficiente de management), prin proiectele pentru stimularea mobilităţii forţei de
muncă, implementarea de proiecte cu finanţare europeană în domeniul resurselor umane,
dezvoltării antreprenoriale, cooperării transfrontaliere de afaceri, sprijină dezvoltarea unei
culturi solide în ceea ce priveşte managementul resurselor umane, a managementului
organizaţional şi de proiecte, a integrării şi a dezvoltării sociale.
Totodată, CCMP Europroject oferă consultanţă şi asistenţă pentru organizaţii,
instituţii publice şi private, care doresc aplicaţii de finanţare pentru proiecte europene în
diverse domenii de activitate, având şi cursuri autorizate CNFPA de formare profesionala
(managementul proiectelor, comunicare organizaţională, managementul calităţii, dezvoltare
antreprenorială, managementul afacerilor, tehnici de vânzare etc.)
Această organizaţie a înfiinţat şi CENTRUL DE AFACERI SLATINA, singurul din
judeţul Olt, în care există diverse firme şi o sală de training şi conferinţe care poate fi
închiriată de instituţii publice şi private pentru diverse evenimente.
Printre proiectele cu finanţare europeană a căror implementare a fost finalizată de
CCMP Europroject Slatina, se numără:
“DezbaterePublica.ro proiect pilot de comunicare publică on-line”, proiect care a
avut ca obiectiv îmbunătăţirea modului în care este implementată Legea 52/2003 privind
transparenţa decizională prin folosirea instrumentelor on-line în scopul implicării publicului
în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
“Performanager - Centrul de pregătire şi formare continuă a managerilor din
judeţul Olt”, al cărui scop a fost îmbunătăţirea competenţelor managerilor din IMM-urile
judeţului Olt, în concordanţă cu nevoile pieţei de muncă;
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“Tinerii: viitori antreprenori”
antreprenorial în rândul tinerilor;

care

a

avut
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“Centru de incubare şi dezvoltare a afacerilor Slatina”, un proiect care a avut ca
obiectiv susţinerea dezvoltării de abilităţi antreprenoriale în rândul şomerilor şi
disponibilizaţilor din întreprinderile din Slatina;
„Centrul antreprenorial Slatina” – prin care s-a dezvoltat un centru de consultanţă
şi incubare pentru antreprenori din Slatina;
„OLT
ANTREPRENORIAL:
Dezvoltarea
abilităţilor
antreprenoriale
şi
competenţelor profesionale ale şomerilor din judeţul Olt”, prin care şomerii din Olt au
beneficiat de instruire, consultanţă şi asistenţă;
„Regional Cross-Border Info Centres Network” care a avut ca scop dezvoltarea
spiritului antreprenorial în rândul tinerilor pentru cooperarea transfrontaliera.
“Sprijin acordat Tinerilor Antreprenori pentru cooperarea transfrontaliera de
afaceri ( Young Entrepreneurs Support for Cross - Border Bussiness Cooperation) YES
FOR CBBC”, are ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor pentru
cooperarea transfrontaliera.
“SMEXHIBITION – Reteaua evenimentelor de promovare transfrontaliera”, are ca
scop încurajarea dezvoltării de parteneriate de afaceri între organizaţiile din România şi
Bulgaria, acestea participând la evenimentele promovate în cadrul proiectului.
„YouEuroCitizen- Participarea Activă a Tinerilor din România la Alegerile
Parlamentare din Iunie 2009”, are ca scop informare tinerilor asupra rolului şi importanţei
Parlamentului European, asupra valorilor europene şi a regulamentului şi regulilor electorale
europene.
"Instruire continuă în vederea Adaptabilităţii Resurselor Umane din judeţul Olt ICARU" finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006/018-147.04.02.02.01.409,
are ca scop creşterea nivelului de formare, adaptabilitate şi specializare al persoanelor ocupate
(la nivel de conducere şi la nivel operaţional) în IMM-urile din judeţul Olt în scopul facilitării
accesului acestora pe pieţele naţionale, europene şi internaţionale prin îmbunătăţirea
continuă a nivelului de pregătire profesională şi personală a forţei de muncă.
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"HR-MANAGER - Dobândirea abilităţilor necesare practicării unui management
eficient al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest Oltenia", are ca scop creşterea
gradului de adaptabilitate şi flexibilitate a resurselor umane la mediul economic în schimbare
şi la provocările globalizării prin dezvoltarea abilităţilor în domeniul managementului
resurselor umane şi crearea de noi competenţe, deficitare în prezent pe piaţa forţei de muncă.
În prezent, CCMP Europroject implementează urmatoarele proiecte:
”RESCENT - CENTRU TRANSFRONTALIER DE STATISTICA SI CERCETARE PENTRU
INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII” are ca scop aducerea impreuna de oameni, comunitati
si economii din regiunea transfrontaliera prin intermediul unui centru comun de statistica si
cercetare, astfel incat sa se consolideze cooperarea romano-bulgara. Proiectul RESCENT va
contribui la imbunatatirea diseminarii de calitate a informatiilor actualizate pentru sectorul
economic si pentru cel al resurselor umane prin intermediul centrului sau de statistica si
cercetare si al bibliotecii sale virtuale. De asemenea, prin cercetare, materialele de informare si
de diseminare (rapoarte de cercetare, „Carta Alba a Cooperarii Transfrontaliere”) vor furniza
informatii „proaspete” si calitative despre sectorul economic si despre tendinta de
dezvoltare a resurselor umane pe piata regionala si europeana. RESCENT va sustine
cooperarea transfrontaliera de afaceri si promovarea imaginii si identitatii regionale prin
intermediul centrului transfrontalier – acest lucru va contribui la imbunatatirea dezvoltarii
economiei regionale, resurselor umane si pietei muncii. Centrul RESCENT va contribui la
crearea unui mediu de afaceri calitativ prin accesarea datelor si informatiilor statistice
actualizate; la crearea unei retele viabile si puternice intre partenerii proiectului si
comunitatile regionale si europene in vederea promovarii investitiilor straine in regiune.
Centrul de cercetare comun va stabili strategia de dezvoltare economica si a resurselor
umane ale regiunii, ceea ce va permite afacerilor si sectorului resurselor umane sa-si
adapteze strategiile si politicile de dezvoltare personale.
Grupul tinta al proiectului il reprezinta 300 de IMM-uri si tineri intreprinzatori din
regiunea transfrontaliera, 30 ONG-uri si institutii din domeniul economic si al dezvoltarii
resurselor umane, 90 de someri din regiunea transfrontaliera. Rezultatele proiectului constau
in: Centru transfrontalier de statistica si cercetare, 2 departamente ale centrului de
cercetare in Ruse si Vratsa, ghiduri si rapoarte de cercetare si de statistica, 2 Carte Albe
de Cooperare transfrontaliera pentru IMM-uri (resurse umane si economie), materiale de
informare (pliante, brosuri), materiale de promovare, 1 platforma web si biblioteca
virtuala, seminarii de training pentru echipa proiectului, seminarii de informare.
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”ProConcept - CONCEPT INOVATIV PENTRU PROIECTE ONLINE” are ca obiectiv
imbunatatirea disponibilitatii si diseminarea informatiilor despre oportunitatile comune in
regiunea de granita prin intermediul unui concept IT inovator ce va include toate fazele unui
proiect, de la lansarea ideii si cautarea partenerului pana la conceperea si implementarea
proiectului. Implementarea proiectului va contribui la extinderea accesului comunitatii
regionale la finantare si parteneri adecvati, va contribui la imbunatatirea promovarii si
diseminarii proiectelor regionale si, astfel, va sustine dezvoltarea economica, oferind
instrumente moderne si usor de folosit care vor conecta oameni, organizatii si institutii la nivel
regional pentru a dezvolta proiecte viabile, adecvate la nevoile si interesele regiunii.
Proiectul va contribui de asemenea la imbunatatirea coerentei sociale, umane si
culturale, consolidate de o actiune cooperativa intre oameni si comunitate, intre comunitate si
organizatii si institutii guvernamentale si cele non-guvernamentale din interiorul si exteriorul
regiunii transfrontaliere. Proiectul ProConcept, prin intermediul instrumentelor IT inovatoare
care vor fi dezvoltate in cadrul implementarii proiectului, va sustine cooperarea
transfrontaliera de afaceri si va promova imaginea regionala si identitatea sa prin crearea unei
baze de date comune de potentiali parteneri, organizatii, institutii, oameni si proiecte ce vor
facilita accesul la finantarea comuna, investitori si la dezvoltarea economica sustenabila a
regiunii transfrontaliere. Totodata, prin intermediul platformei ProConcept va fi promovata in
mod corespunzator imaginea culturala si economica a regiunii transfrontaliere romanobulgare in vederea crearii unei baze economice solide care va contribui la atragerea de
investitori straini in regiunea vizata. ProConcept va identifica cele mai bune oportunitati si va
facilita cooperarea prin intermediul diversilor actori regionali astfel incat sa se dezvolte un
parteneriat valoros si proiecte bine implementate; va oferi utilizatorilor acces la programe
actualizate, referinte despre programe si toate stadiile conceperii de proiecte, separand
costurile de comunicare sau evitand neintelegerile privind nevoile locale sau intarzierile
privind documentele oficiale, care de cele mai multe ori sunt necesare in depunerea de
proiecte.
Rezultatele care vor fi obtinute in urma implementarii proiectului consta in platforma
ProConcept, o baza de date cu organizatii, institutii, asociatii de IMM-uri, universitati,
institute de cercetare, organizatii guvernamentale si non-guvernamentale, seminarii de
informare, sesiuni de training despre conceperea si implementarea proiectelor,
materiale promotionale, manual ProConcept, newsletter ProConcept. Grupul tinta il
reprezinta 20 de autoritati locale si centrale din regiunea transfrontaliera, 10 Camere de
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Comert si Industrie judetene din regiunea transfrontaliera romano-bulgara, 270 de asociatii
de IMM-uri, universitati, institute de cercetare, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale din regiunea transfrontaliera.
„CORE – Corelarea fortei de munca cu cerintele pietei din Regiunile Sud-Vest
Oltenia si Nord-Vest” este un proiect finanţat de Uniunea Europeana prin programul
POSDRU/82/5.1./S/58992, al carui solicitant este Centrul de Consultanta si Management
al Proiectelor Europroject, care îşi propune îmbunătăţirea competenţelor şomerilor din
cele două regiuni de dezvoltare, în vederea facilitării accesului la ocupare şi a
integrării durabile pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă. Proiectul este implementat
de catre CCMP Europroject in parteneriat cu Institutul de Formare Economică şi Socială
Cluj, S.C. Pirelli Tyres România S.R.L., S.C. Prysmian Cabluri şi Sisteme S.A., S.C. ALRO
S.A., Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Fundaţia „Luigi Clerici” (Milano, Italia).
Proiectul urmăreşte să răspundă unor nevoi reale semnalate la nivelul celor două
regiuni, şi anume: combaterea şomajului, formarea şi adecvarea competenţelor şomerilor
pentru a se integra şi a rămâne pe piaţa munci, precum şi creşterea şi diversificarea
posibilităţilor de furnizare de servicii de ocupare la nivel regional pentru şomeri, suplimentar
faţă de cele deja existente, prin crearea a două noi centre de ocupare. Cele două Centre de
Ocupare create şi activate în cadrul proiectului vor furniza grupului ţintă următoarele tipuri
de servicii: job-club-uri în care şomerii să beneficieze de informare şi consiliere privind piaţa
muncii; medierea muncii, prin punerea în legatură a şomerilor cu angajatorii; consultanţă şi
asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
formare profesională prin intermediul cursurilor, stagiilor de practică şi specializare în cadrul
diferitelor companii. Implementarea proiectului va conduce la atingerea următoarelor
rezultate:






2 Centre de Ocupare create şi activate pentru furnizarea serviciilor de stimulare a
ocupării pe piaţa muncii din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest;
O campanie de informare şi conştientizare organizată în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi
Nord-Vest
pentru
sprijinirea
persoanelor
aflate
în
somaj
în
vederea
integrării/reintegrării pe piaţa muncii;
Un Raport privind rezultatele analizei prin care se corelează cererea şi oferta pe piaţa
muncii din Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest.
Elaborarea publicaţiei “Ghid de bune practici & poveşti de succes în domeniul ocupării
şi formării profesionale”.
350 de membri ai grupului ţintă informaţi şi consiliaţi în carieră.
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812 participanţi la cursuri de formare profesională autorizate CNFPA.

"COMPETIMM – Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în
IMM-urile din Regiunea Sud – Vest Oltenia”, are ca scop dezvoltarea competenţelor
manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din judeţele Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.
„COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în
IMM-urile din Regiunea Sud – Vest Oltenia”
încurajează antreprenoriatului prin
promovarea unei atitudini pozitive faţă de cultura antreprenorială şi valorificarea şi
îmbunătăţirea pregătirii capitalului uman în consens cu cerinţele economiei bazate pe
cunoştinţe. Proiectul îşi doreşte crearea de oportunităţi de dezvoltare a antreprenoriatului şi a
competenţelor manageriale în Regiunea Sud – Vest Oltenia, astfel încât un număr cât mai
mare de manageri şi întreprinzători, atât din mediul urban cât şi rural, să fie atraşi spre
procesul de învăţare şi dobândire a noi abilităţi.
Grupul ţintă îl reprezintă managerii şi întreprinzătorii din judeţele Olt, Vâlcea,
Dolj, Gorj şi Mehedinţi, atât femei cât şi bărbaţi, care au astfel posibilitatea de a-şi
îmbunătăţi gradul de adaptabilitate la mediul economic în continuă schimbare şi la
provocările de zi cu zi.
Proiectul promovează şi încurajează spiritul antreprenorial prin activităţi inovatoare de
tip sesiuni de training in fiecare judeţ şi cursuri de dezvoltare a abilităţilor personale şi
antreprenoriale, precum si de managementul proiectelor. Training-urile sunt sub forma
unor dezbateri pe teme de interes major pentru mediul de afaceri, precum sursele de finanţare
europene destinate IMM-urilor, atragerea de proiecte de finanţare în zona Sud – Vest Oltenia
si dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in cadrul IMM-urilor.
“INNOBRIDGE – Crearea unei retele transfrontaliere de inovare in afaceri”
vizeaza dezvoltarea socio-economica sustenabila a regiunii transfrontaliere si facilitarea
schimbului de experienta, economic si comunitar intre cele doua regiuni transfrontaliere prin
exploatarea potentialului lor inovator, precum si promovarea si sustinerea cooperarii intre
universitati, institute de cercetare si centre de afaceri in domeniul cercetarii, dezvoltarii si
inovarii. Printre activitatile care sunt implementate in comun in cadrul proiectului se numara
si crearea unei baze de date cu universitati, facultati, unitati de invatamant, ONG-uri, IMMuri, companii de consultanta, camere de comert, companii ce ofera training antreprenorilor si
consultanta in vederea punerii in practica a ideilor inovatoare in afaceri.
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“ PIATA MUNCII DE LA A LA Z, REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA” are ca scop
facilitarea absorbtiei pe piata muncii a somerilor si a altor categorii de resurse umane aflate in
cautarea unui loc de munca.
Proiectul urmareste sa raspunda urmatoarelor nevoi si anume dezvoltarea de masuri
active de ocupare, care sa faciliteze integrarea/reintegrarea fortei de munca, in acord cu
tendintele de dezvoltare economica si sociala ale regiunii, formarea unei atitudini pozitive si
flexibile in ceea ce priveste munca, armonizarea ofertei cu cererea pe piata muncii regionala, si
nu in ultimul rand sustinerea cresterii numarului de initiative antreprenoriale si incurajarea
dezvoltarii spiritului antreprenorial.
Grupul tinta il reprezinta somerii, persoanele in cautarea unui loc de munca precum si
persoanele inactive, atat din mediul urban cat si din mediul rural. Membri grupului tinta ce
vor fi selectati in functie de gradul de interes, disponibilitate si incadrare intr-una din
categoriile grupului tinta, vor fi implicati activ la nivelul activitatilor propuse in cadrul
proiectului avand ca finalitate cresterea motivarii in cautarea unui loc de munca precum si a
gradului de informare asupra oportunitatilor oferite de piata muncii regionale.
Rezultatul proiectului il va constitui cresterea ratei de ocupare a somerilor, a
persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din regiunea S-V
Oltenia, prin dezvoltarea si promovarea unui concept inovator itinerant in vederea informarii,
consilierii si formarii grupului tinta.
Implementarea proiectului va conduce la atingerea următoarelor rezultate:
9 5 seminarii de informare in cadrul carora membri grupului tinta se vor
intalni cu reprezentanti ai angajatorilor
9 1 campanie media
9 1 baza de date functionala si periodic updatata
9 1 Caravana “Piata Muncii de la A la Z” implementata cu 10 sesiuni de
mediere, consiliere si orientare de care vor beneficia 250 membri grup
tinta
9 1 ghid “Piata Muncii de la A la Z” tiparit in 2000 de exemplare
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9 1 Centru Pilot “Statie de lucru – IT” functional in cadrul caruia vor fi
informate si consiliate 70 de persoane din grupul tinta
9 1 Portal “Piata Muncii de la A la Z” cu minim 100 de accesari lunare si in
cadrul caruia vor beneficia de servicii de informare si consiliere
suplimentara 200 de persoane din 320 de participanti la programele
integrate
9 1 curs de formare antreprenoriala tiparit in 100 de exemplare in cadrul
caruia vor participa 84 de persoane din grupul tinta;

CCMP EUROPROJECT

În temeiul legeii nr.677/2001, completarea formularului reprezintă consimțământul de preluare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea datelor

