PROCEDURA INSCRIERE
A.5.1. SPRIJIN ACORDAT INTREPRINDERILOR IN VEDEREA ELABORARII
UNEI PLANIFICARI STRATEGICE PE TERMEN LUNG IN CADRUL
INTREPRINDERII SAU IN REVIZUIREA/ ADAPTAREA UNEI PLANIFICARI
STRATEGICE PE TERMEN LUNG CARE SA PERMITA ANTICIPAREA
SCHIMBARILOR
1. CONTEXT
Minim 46 membrii ai grupului tinta din cadrul proiectului PROACTIV, care au fost
implicati in activitatea „A.3.1 Organizarea si derularea de cursuri formale pentru
manageri”, pot beneficia de sprijin in vederea elaborarii unei planificari strategice pe
termen lung in cadrul intreprinderii sau in revizuirea/ adaptarea unei planificari
strategice pe termen lung care sa permita anticiparea schimbarilor, prin participarea
la activitatea A.5.1.
2. STRUCTURA ACTIVITATII DE PLANIFICARE STRATEGICA
Activitatea consta in realizarea unui document care va transpune obiectivele
organizationale si toate actiunile si procesele necesare pentru atingerea acestor
obiective. Realizarea planurilor strategice va respecta urmatoarea structura:
• Analiza situatiei actuale – care va contine analiza situatiei prezente la nivelul
mediului intern si extern al intreprinderii (pentru fiecare IMM, aceasta etapa va
genera minim 2 rezultate: analiza mediului intern si analiza mediului extern);
• Formularea strategiei – descrierea si asumarea strategiei firmei si a obiectivelor pe
termen mediu si lung (pentru fiecare IMM, aceasta etapa va genera minim 1 rezultat:
formularea strategiei);
• Executia strategiei – transpunerea strategiei in planuri si actiuni operationale
necesare pentru executia strategiei (pentru fiecare IMM, aceasta etapa va genera
minim 4 rezultate: minim 4 planuri si/sau actiuni operationale);
• Verificare si control – dezvoltarea instrumentelor si metodelor de verificare si
control care vor asigura buna implementare a strategiei si atingerea obiectivelor
asumate (pentru fiecare IMM aceasta etapa va genera minim 3 rezultate: minim 3
instrumente si/sau metode de verificare si control).

Activitatea va fi implementata de minim 3 experti implicati in cadrul proiectului, cu
experienta extinsa in management si consultanta. Acestia vor organiza minim 2
intalniri F2F cu fiecare participant. Ulterior, pana la finalizarea proiectului, persoanele
inscrise vor putea mentine legatura cu expertii proiectului pentru transfer de knowhow si bune practici prin e-mail si intalniri online (Skype).
3. PERIOADA DE DERULARE
Activitatea se va derula pana la finalizarea proiectului PROACTIV (03 Mai 2019) si va
putea continua si in perioada de sustenabilitate de minim 6 luni de la finalizarea
proiectului.

4. INSCRIERE
Expertii in planificare strategica ai proiectului si / sau alti membri ai echipei de proiect
vor avea scurte interventii si prezentari ale activitatii A.5.1 pe durata cursurilor pentru
manageri derulate in cadrul activitatii A.3.1. Persoanele eligibile care doresc sa
participe se vor putea inscrie pe o lista dedicata pentru inscrierea in cadrul activitatii.
In plus, se va putea aplica si direct, prin intermediul formularului atasat, ce va fi
disponibil pe website-ul beneficiarului www.ptir.ro si pagina de Facebook a proiectului
(https://www.facebook.com/proactiv.plus2018/).
Inscrierile se vor face pe baza principiului „primul venit, primul servit”, in baza
completarii si evaluarii documentatiei de inscriere de mai jos – Anexa 1.
Formularul se va trimite in format electronic (scan in format pdf cu semnatura
solicitant) catre Razvan Nicolae – Expert Coordonator Planificarea Strategica, la adresa
de e-mail: razvan.nicolae.ptir@gmail.com
MANAGER DE PROIECT
NOEL STEFAN

ANEXA 1 – INSCRIERE PLANIFICARE STRATEGICA

DATE PERSONALE
Nume si Prenume
Localitate
Adresa e-mail
Telefon
DATE FIRMA REPREZENTATA
Nume firma
Pozitie detinuta in cadrul
firmei
Website firma
Activitate firma
Numar angajati firma
Curs absolvit in cadrul
A.3.1. PROACTIV

MANAGER
ADMINISTRATOR (ANTREPRENOR)

CURS ABSOLVIT
COMPETENTE ANTREPRENORIALE
MANAGER DE INOVARE
MANAGER IMBUNATATIRE PROCESE

Locatie desfasurare curs
MOTIVATIE PARTICIPARE A.5.1.
Care este principalul
motiv pentru care doriti
sa participati la
activitatea de planificare
strategica?
De ce este necesara
planificarea strategica
pentru firma
dumneavoastra?

DATA

SEMNATURA

