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ACCES-Activități și Competențe pentru Competitivitate Economică și Schimbare 
 

SC ROGEPA SRL, în calitate de beneficiar, a demarat în data de 18 mai 2018 proiectul 
„ACCES-Activități și Competențe pentru Competitivitate Economică și Schimbare”, Contract 
POCU/227/3.8/ 117393.  
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii de adaptare a întreprinderilor şi 
a angajaţilor din Regiunea Nord –Vest, la dinamica sectoarelor economice cu potenţial de 
creştere prin organizarea de programe profesionale şi elaborarea de instrumente pentru îm-
bunătăţirea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale. 
Rezultate aşteptate: 
 Schimbarea percepției pentru 450 de beneficiari (angajatori, manageri resurse umane, 

antreprenori etc.) asupra importanței și a necesității participării angajaților la programe de 
formare continuă și/sau la activități suport pentru dezvoltarea resursei umane, în urma 
participării  la 30 de campanii de conștientizare în Regiunea de Dezvoltare Nord –Vest. 

 Creșterea integrării în mediul business pentru 200 de manageri și 110 antreprenori prin 
instruirea în utilizarea WEB 2.0 și utilizarea unei platforme online cu funcții multiple. 

 Creșterea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 50 de antreprenori prin 
participarea la cursuri de antreprenoriat.  

 Adaptarea a 50 de  întreprinderi la dinamica sectoarelor economice cu potențial competi-
tiv prin formarea a 50 de angajați în domeniul resurselor umane.  

 Schimbarea percepției pentru cel puţin 460 de beneficiari asupra aplicabilității principiilor 
orizontale și a principiilor secundare promovate la nivelul Comunității Europene.  

 Creșterea eficienței în utilizarea resurselor financiare, umane și materiale a 46 de între-
prinderi prin elaborarea și fundamentarea a 46 de planuri strategice.  

  
Valoarea totală a proiectului este 1.613.861,52 lei, din care valoarea cofinaţării Uniunii Euro-
pene (valoare eligibilă nerambursabilă)  este de 1.303.085,54 lei. 
 
Proiectul are o durată de 12 luni, având data de demarare 18.05.2018 şi data finalizării 
17.05.2018. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
2014-2020. 
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Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, 
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 
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