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Obiectivul specific al proiectului consta in creşterea receptivităţii angajaţilor
CN APDM SA Galaţi la schimbările în evoluţie pe piaţa muncii şi promovarea
competitivităţii şi adaptabilităţii prin derularea unui program integrat de
instruire profesională a angajaţilor CN APDM SA Galaţi, în vederea
îmbunătăţirii competenţelor şi abilităţilor profesionale, adaptării acestora la
noile metode de lucru orientate pe proces, pentru asigurarea condiţiilor
necesare creşterii productivităţii şi implicit a competitivităţii în domeniul de
activitate, în contextul adaptării la exigenţele impuse de integrarea României
în Uniunea Europeană.
In cadrul acestui obiectiv, folosind tehnicile şi instrumentele specifice
procesului de instruire şi formare / perfecţionare profesională, angajaţii CN
APDM SA Galaţi care vor fi selectaţi să participe la acest program integrat de
formare profesională, vor fi ajutaţi să-şi schimbe mentalitatea şi modalitatea
de acţiune, pentru a participa activ la cât mai multe procese de lucru în acord
cu noile competenţe şi cunoştinţe dobândite. In acest sens, un factor
important în atingerea obiectivului specific menţionat va fi şi crearea unui
mediu atractiv pentru grupul ţintă, care să contribuie la întărirea încrederii
membrilor săi în potenţialul lor şi la posibilitatea de a se familiariza cu noi
roluri şi situaţii specifice.
Finalitatea pregătirii persoanelor din grupul ţintă se va regăsi în cunoştinţele
şi abilităţile câştigate, în capacitatea crescută de a se adapta la condiţiile
concrete ale pieţei, de a putea lucra eficient într-un mediu concurenţial, de a
putea implementa schimbările necesare, în dezvoltarea cunoştinţelor specifice
şi va contribui la dezvoltarea de noi competenţe, în concordanta cu nevoile
pieţei muncii.

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă
din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de
extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi
dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile
individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile
sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei

