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BENEFICIAR
ASOCIAŢIA „SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET
PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ”

Misiune

• Educaţie
• Cercetare ştiinţifică
• Socio-culturală
afirmarea rolului decisiv al educației, științei și culturii, ca
factori esențiali ai progresului României;

Principii

conviețuirea armonioasă și toleranța cu alte credințe sau
culte religioase;
respectul neabătut al dreptului la identitate etnică,
lingvistică și culturală a tuturor cetățenilor;
recunoașterea și afirmarea rolului femeilor în societate.

ASOCIAŢIA „SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU
EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ”
ROL ÎN PROIECT
A1. Managementul proiectului:
• A1.1 Management operațional; A1.2 Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă;
• A1.3 Achiziții publice.
A2. Informare și publicitate:
• A2.1 Realizare și diseminare materiale promoționale; A2.2 Înființare și administrare portal de
informare în domeniul antreprenoriatului; A2.3 Conferința de lansare; A2.4 Conferințe regionale,
intermediare; A2.5 Conferința finală.
A.3. Formare profesională și dobândire de competențe antreprenoriale:
• A3.1 Elaborare curriculă și pachet formativ și obținere autorizații A.N.C.; A3.2 Derulare cursuri
Competențe Antreprenoriale; A3.3 Evaluare cursanți, eliberare Certificate absolvire și acordare
stimulente; A3.4 Concurs pentru selecție Planuri de Afaceri.

ASOCIAŢIA „SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU
EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ”

ROL ÎN PROIECT
A4. Activități integrate și Centre de sprijin pentru afaceri:
• A4.1 Înființare și dezvoltare Centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri; A4.2 Activități
consiliere; A4.3 Consultanță (sprijin) pentru inițiere de afaceri; A4.4 Asistență și post-asistență în
sprijinul dezvoltării afacerilor.
A5. Înfiinţare și dezvoltare întreprinderi START-UP:
• A5.1 Înfiinţare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare; A5.2 Dezvoltarea întreprinderilor nou
create.

Manager de proiect: Marin CRUCERU

PARTENER 1
S.C. MONDO CONSULTANŢĂ S.R.L.
TRAINING-URI, CURSURI ŞI PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ:
• elaborare de materiale suport pentru cursuri, programe de specializare, perfecţionare şi formare
managerială în scopul dezvoltării unei cariere în diferite domenii de activitate;
• organizarea de activităţi transversale şi de susţinere pentru etapa de formare: orientare şi consiliere,
asistenţă în vederea încadrării în muncă, organizarea de team building-uri, întâlniri, seminarii, workshopuri şi evenimente;
• concepere şi elaboare lucrări de specialitate în domeniile turism, producţie/artă culinară, nutriţie/alimentaţie
sănătoasă.

CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ:
• pentru obţinerea licenţelor de fabricaţie şi a autorizaţiilor specifice sectorului alimentar;
• în analiza şi prognoza organizaţională în funcţie de obiectivele de dezvoltare a resurselor umane;
• în planificarea strategică şi operativă ca suport al activităţii de producţie culinară a firmelor din domeniul
hotelier şi al turismului;

PARTENER 1
S.C. MONDO CONSULTANŢĂ S.R.L.
CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ:
• în scopul susţinerii proceselor de dezvoltare organizaţională a firmelor din domeniul hotelier şi producţiei
culinare;
• pentru implementarea şi certificarea sistemului HACCP în conformitate cu Standardul ISO 22000;
• în domeniul scrierii de proiecte finanţate prin programul START 2014;
• în scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

EVALUAREA:
• competenţelor personalului, conform standardelor profesionale cerute de piaţă, ca suport de monitorizare a
rezultatelor de formare;
• personalului de specialitate/managerial pentru firme locale sau în colaborare cu firme din domeniul formării
profesionale.

S.C. MONDO CONSULTANŢĂ S.R.L.

ROL ÎN PROIECT
A1. Activitatea transversală de management de proiect
• A1.1 Management operaţional
• A1.3 Achiziţii publice
A2. Activitatea transversală de informare şi publicitate
• A2.3 Conferinţă de lansare
• A2.4 Conferinţe regionale, intermediare
• A2.5 Conferinţă închidere
A3. Formare profesională şi dobândire de competenţe antreprenoriale
• A3.1 Elaborare curriculă şi pachet formativ şi obţinere autorizaţii A.N.C.
• A3.2 Derulare cursuri Competenţe Antreprenoriale
• A3.3 Evaluare cursanţi, eliberare Certificate absolvire şi acordare stimulente
A4. Activităţi integrate şi Centre de sprijin pentru afaceri
• A4.2 Activităţi consiliere
• A4.3 Consultanţă (sprijin) pentru iniţiere afaceri
• A4.4 Asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul dezvoltării afacerilor
A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP
• A5.1 Înfiinţare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare
• A5.2 Dezvoltarea întreprinderilor nou create.

Coordonator activităţi: Iuliana Daniela DROJ
Regiunea Bucureşti-Ilfov

PARTENER 2
CENTRUL TINERILOR ROMI AMARO SUNO
Direcţii principale de acţiune:
• Incluziunea socială a romilor
• Combaterea discriminării
• Combaterea abandonului şcolar timpuriu
• Promovarea culturii şi tradiţiei rome
• Schimbarea atitudinilor negative faţă de minoritatea romă

Viziune
Credem că fiecare om are dreptul de trăi cu
demnitate, indiferent de etnie sau statut
social într-o societate bazată pe respect,
egalitate de şanse şi toleranţă.

Valori
Responsabilitate Profesionalism
Inovare şi creativitate Transparenţă
Incluziune Demnitate

Misiune
Acţionăm pentru a susţine romii să devină cetăţeni
activi ai societăţii în care trăiesc. Milităm pentru
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale
persoanelor aflate în risc de excluziune socială.

Instrumente
Cercetare Dezbateri publice Luări de poziţie
Campanii publice de informare, educare și
conştientizare Parteneriate strategice Sesiuni
de formare Evenimente culturale

CENTRUL TINERILOR ROMI AMARO SUNO

ROL ÎN PROIECT
A1. Managementul proiectului
• A1.1. Management operațional
• A1.2. Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă
• A1.3. Achiziții publice
A2. Informare și publicitate
•
•
•
•
•

A2.1.
A2.2.
A2.3.
A2.4.
A2.5.

Realizare și diseminare materiale promoționale
Înființare și administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului
Conferință de lansare
Conferințe regionale, intermediare
Conferință încheiere

A4. Activităţi integrate și Centre de sprijin pentru afaceri
• A4.2 Activități consiliere
A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP
• A5.1. Înfiinţare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare
• A5.2. Dezvoltarea întreprinderilor nou create

Coordonator activităţi: Marian GHIŢĂ
Regiunea Sud-Vest Oltenia

PARTENER 3
OPEN PROFESSIONAL CONSULT
Cursuri la cerere pentru beneficiari publici şi privaţi:
•
•

Evaluator Proiecte, acreditat ANC
Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune

Servicii de instruire în vederea prevenirii situațiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de
interese și nereguli care pot apărea în implementarea proiectelor
Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanțate din Instrumentele
Structurale
Asistenţă tehnică pentru AM POSDRU, AM POR şi Ministerul Fondurilor Europene:
•
•
•

evaluare cereri de finanţare
asistenţă tehnică, monitorizare proiecte şi verificare achiziţii publice
training în domeniul achiziţiilor publice

OPEN PROFESSIONAL CONSULT
ROL ÎN PROIECT
A1. Managementul proiectului
• A1.1. Management operațional
• A1.2. Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă
• A1.3. Achiziţii publice
A2. Informare şi publicitate
• A2.2 Înfiinţare şi administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului
• A2.3 Conferinţă de lansare
• A2.4 Conferinţe regionale, intermediare
• A2.5 Conferinţă închidere
A3. Formarea profesională şi dobândirea de competențe antreprenoriale
• A3.4. Concurs pentru Selecţie Planuri de Afaceri
A4. Activităţi integrate și Centre de sprijin pentru afaceri
• A4.2. Activități consiliere
• A4.3. Consultanță (sprijin) pentru inițiere de afaceri
• A4.4 Asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul dezvoltării afacerilor
A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP
• A5.1. Înfiinţare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare
• A5.2. Dezvoltarea întreprinderilor nou create

Coordonator activităţi: Gabriel-Viorel ZAHARIA

VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

