
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN S.A. 
IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL “ÎMPREUN Ă 

CONSTRUIM VIITORUL: COMPETENłE CHEIE 
PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONAL Ă ŞI 

ORGANIZAłIONALĂ” 
 

Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!" 
 
 

Bucure şti, 31 august 2010  - S.C. UNICREDIT CONSUMER 
FINANCING IFN S.A. implementează, în perioada 01.07.2010 – 
31.06.2011, proiectul” Împreună construim viitorul: competenŃe cheie 
pentru dezvoltare profesională şi organizaŃională”, cofinanŃat din Fondul 
Social European şi bugetul naŃional prin Programul OperaŃional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 
 
Proiectul vizează dezvoltarea cunoştinŃelor şi abilităŃilor profesionale a 
unui număr de 35 de manageri de nivel ierarhic mediu, prin programe de 
perfecŃionare autorizate pentru competenŃa: management şi 
perfecŃionarea pregătirii profesionale a 82 de angajaŃi aflaŃi în funcŃii de 
coordonare şi de execuŃie în cadrul unor programe de perfecŃionare 
autorizate pentru competenŃele comune: comunicare, negociere şi 
muncă orientată spre client. 
 
Dezvoltarea competentelor şi creşterea gradului de adaptabilitate 
profesională al angajaŃilor companiei vor contribui pe termen lung, la 
dezvoltarea UniCredit Consumer Financing IFN S.A. şi a resurselor 
umane la nivel local. 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 944.098 RON, din care 
566.458 RON reprezintă finanŃare nerambursabilă. 
 
„În UniCredit avem convingerea că investiŃia în pregătirea angajaŃilor 
reprezintă un factor cheie care generează valoare în fiecare sferă de 
activitate. De aceea preocuparea pentru dezvoltarea permanentă a 
oamenilor noştri, prin programe dedicate de Training şi Dezvoltare, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

devine crucială pentru garantarea sustenabilităŃii rezultatelor economice. 
Apreciem suportul celor de la POSDRU cu ajutorul cărora vom reuşi să 
oferim angajaŃilor programe de training suplimentare. Suntem siguri că 
prin acest program vom construi o excelentă forŃa de munca atât pentru 
compania noastră, cât şi pentru piaŃa de specialitate”, a declarat 
Stanimira Georgieva, Director Resurse Umane şi Coordonator al 
proiectului. 
 
 

Despre UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN S.A.  
 
UniCredit Consumer Financing este subsidiara din România a UniCredit 
Family Financing Bank, bancă ce face parte din UniCredit Group, cu 
specializare în furnizarea de soluŃii de creditare pentru întreaga familie. 
Prezentă în Italia, Germania, Bulgaria, Polonia, Rusia şi, din anul 2008, 
în România, compania financiară deserveşte peste 3.874.000  de clienŃi 
persoane fizice. Structura actionariatului companiei include, pe langa 
UniCredit Family Financing, si UniCredit Tiriac Bank. 
 
 
Despre UniCredit Tiriac Bank 
 
UniCredit Tiriac Bank face parte din reteaua UniCredit Group, cel mai 
mare grup bancar din Europa Centrală si de Est si unul dintre cele mai 
mari din Europa. UniCredit Tiriac Bank este un veritabil "one-stop-shop" 
de servicii financiare, de care beneficiază în prezent 520.000 clienti activi 
prin intermediul a 234 de sucursale. În România, grupul oferă o gamă 
largă de produse specializate si servicii si prin intermediul partenerilor: 
UniCredit Leasing Corporation, UniCredit CA-IB Securities Romania, 
UniCredit CAIB Romania, UniCredit Insurance Broker, Pioneer Asset 
Management, UniCredit Consumer Financing (UCFin) si UniCredit 
Business Partner. 
 
Pentru informaŃii suplimentare: 
Stanimira Georgieva, Director Resurse umane şi Manager Proiect 
S.C. UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN S.A. 
T. +40 21 200 9720, F. +40 21 200 9701, M. +40 730 888 770 
mailto:stanimira.georgieva@unicredit.ro 
 


