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www.proturism.eu

Date de contact

 Pentru județele Brașov și  Covasna 

S.C. N&C TURISM S.R.L. 

Tel: 0368 006 010 int. 217; 0722 211 378 

E-mail: proiect@proturism.eu

www.proturism.eu  

  Pentru județele Sibiu și  Alba

S.C. N&C TURISM S.R.L. 

Tel: 0368 006 010 int. 217; 0722 2 1 7   6 23

E-mail: proiect@proturism.eu 

www.proturism.eu 

Pentru județele Mureș și  Harghita

S.C. N&C TURISM S.R.L. 

Tel: 0368 006 010 int. 217; 0724 397 049 

E-mail: proiect@proturism.eu

www.proturism.eu 

Firmele interesate de formarea profesională a 
angajaților/sprijin personalizat în elaborarea 

unei strategii pe termen lung pot obține 
informații suplimentare la următoarele date de 

contact:

CURSURI GRATUITE

BENEFICIAR PROIECT
“SC N&C TURISM SRL” 

Brașov

Prestator servicii turistice (hoteliere și alimentație 
publică);         
Prestator servicii de consultanță managerială și 
antreprenorială pentru sectorul economic Turism/ 
Alimentație publică;
Prestator servicii  formare profesională continuă
Implementare proiecte finanțate din fonduri 
structurale POSDRU/6.1
Implementare proiect pilon neZEH (Hotel aproape zero 
Consum Energetic).

Cursuri și seminarii județene pentru manageri: 
 - Manager Inovare - pentru 100 manageri
 - Revenue Management - pentru 150 manageri
 - Seminarii - pentru 215 manageri / antreprenori

 Cursuri pentru antreprenori:
 - Competențe Antreprenoriale pentru 80 antreprenori
 - Activități inovatoare și personalizate  Business 
   Coaching pentru 60 antreprenori

Cursurilor pentru angajați din departamente HR
 - Manager Resurse Umane - pentru 20 angajați
 -  -Inspector Resurse Umane  pentru 100 angajați

www.proturism.eu www.proturism.eu

Dosar de înscriere va cuprinde: 
1. Chestionar selecție/analiză nevoi; 
2. Adeverință angajat/antreprenor - conform model; 
3. Copii după acte personale: (copie C.I./B.I., copie 
Certificat de naștere; copie Certificat de căsătorie/ 
hotărâre de divorț (după caz); Copie acte studii).
4. Formulare de înregistrare în GT (conform model).
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ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE
ALE PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ

A1 - Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a 
angajatorilor privind îmbunătățirea competențelor din domeniul 
managementului strategic și al resurselor umane, pentru 
sectorul economic cu potențial competitiv “Turism si ecoturism”, 
la nivelul Regiunii Centru.

A2 - Organizarea și derularea de programe de formare 
profesională și alte activități/cursuri relevante pentru manageri 
și antreprenori din sectorul economic cu potențial competitiv 
“Turism și ecoturism”, la nivelul Regiunii Centru.

A3 - Organizarea și derularea de programe de formare 
profesională și alte activități/cursuri relevante pentru angajații 
din departamentele   de reurse umane din sectorul economic cu 
potential competitiv  „Turism si ecoturism”, la nivelul Regiunii 
Centru.

A4 - Sprijin personalizat pentru 60 de întreprinderi care își 
desfașoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze 
activitatea în sectorul economic cu potențial comptetitiv 
„Turism si ecoturism” în vederea elaborării/revizuirii/adaptării 
unei planificări strategice pe termen lung.

A5 - Activități specifice managementului de proiect (organizare, 
gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare).

A6- Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul 
proiectului.

A7 - Informarea și publicitatea privind obiectivele, activitățile și 
rezultatele proiectului

Grupul țintă al proiectului  prevede -  510 persoane angajate care 
beneficiaza de sprijin din care :

-  250 sunt persoane care asigura managementul strategic al firmelor si 
care ocupa pozitii de management (manager/director general, 
manager/director executiv, director/șef departament/șef birou, 
responsabil activități); 

 
- 140 sunt persoane care au calitatea de antreprenori si care isi  
gestioneaza singuri afacerile.

-  120  sunt persoane angajate din departamentele de resurse umane.

* Astfel, minim 5% din totalul persoanelor incluse în grupul țintă sunt 
femei, iar minim 2% reprezintă procentul  persoanelor cu vârsta peste 
65 de ani.

OBIECTIV GENERAL 
OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIVE SPECIFICE

Os1 - Creșterea gradului de conștientizare a 500 de angajatori 
din sectorul economic “Turism și ecoturism”, privind 
inițiativele eficiente, durabile și sustenabile orientate spre 
dezvoltarea resurselor umane și a competitivității economice.

OS2 - Îmbunătățirea performanțelor profesionale și crearea 
premiselor de dezvoltare pentru 250 manageri și 140 
antreprenori din Regiunea Centru.

OS3 - Îmbunătățirea abilităților profesionale, creșterea 
eficienței, mobilității și dezvoltării competitive a 120 angajați 
din departamentele de resurse umane din sectorul economic cu 
potențial competitiv “Turism și ecoturism”, la nivelul Regiunii 
Centru. 

OS4 - Dezvoltarea performantă și creșterea sustenabilității a 60 
de întreprinderi, respectiv generarea unui management 
performant și consolidarea sectorului antreprenorial la nivel 
regional. 

OS5 - Îmbunătățirea inserției socio-profesionale, sprijinirea 
mobilității, promovarea egalității de șanse, combaterea 
discriminării, depășirea barierelor de ordin moral și etnic și 
accentuarea imaginii sociale a femeilor și a persoanelor cu 
vârsta peste 65 ani.
 
Os6 - Implementarea principiului dezvoltării durabile, 
asigurarea protecției mediului, utilizării eficiente a resurselor 
și îmbunătățirea accesibilității, utilizării și calității TIC. 

OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea performanțelor profesionale și îmbunătățirea 
compețentelor pentru 510 persoane având calitatea de 
manageri/ antreprenori și angajați din departamentele  de  
resurse umane.

Sprijin personalizat pentru IMM - uri

Activitatea se adresează IMM-urilor din sectorul economic 
Turism -Ecoturism sau a celor care intenționează să-și adapteze 
activitatea în acest domeniu.

Acțiuni: 
- identificarea și selecția întreprinderilor aplicante;
- analiza inițială a planului strategic al firmei;
- acordare de spijin personalizat în scopul elaborării/revizuirii/
  adaptării și planificării strategice pe termen lung a afacerilor;
- acordare de spijin în implementarea noilor planificări 
  strategice.
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