Lider de proiect - Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri
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Statut: FNTM este o organizaţie non – profit şi neguvernamentală
Scop: promovarea culturii manageriale moderne în toate domeniile societăţii, în
spiritul economiei de piaţă şi al integrării valorilor româneşti în circuitul valorilor
europene.
Principii pe care se bazează activitatea FNTM: moralitate, competenţă, fairplay,
democraţie, responsabilitate, solidaritate
Fondată în 1997 de către un grup de absolvenţi cu specializare în management
Membri: peste 600 membri, persoane fizice şi juridice în toată ţara
Reţea profesională de consultanți FNTM în fiecare județ, cu 30 de birouri în: Alba
Iulia,Târgu Mureş, Predeal, Bacău, Suceava, Iaşi, Focşani, Buzău, Constanţa,
Sibiu, Blaj, Bistrița, Satu-Mare, Zalău, Arad, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, TârguJiu, Alexandria, Slobozia, Mioveni, Târgoviște, Mangalia, Miercurea Ciuc, Orșova,
Tulcea, Cluj Napoca, Glimboca, Bran, Piatra Neamț și București
Activitate: peste 9.000 de manageri participanţi la proiecte și acțiuni FNTM

Principalele domenii de expertiză ale FNTM
•Educaţie de afaceri şi management
•Organizarea de misiuni economice, întâlniri de afaceri, seminarii, grupuri de lucru, conferinţe,
simpozioane şi stagii de pregătire profesională în ţară şi străinătate
•Suport pentru promovarea şi susţinerea tinerei generaţii manageriale din sectorul privat şi din
administraţia publică
•Lobby, advocacy şi know–how pentru iniţiativele antreprenoriale, dezvoltare locală şi
descentralizare
•Atragere de finanţări şi parteneriate pentru dezvoltare
•Asistenţă si consultanţă managerială pentru investitorii români şi străini
•Asistenţă tehnică pentru administraţia publică
•Proiecte cu cofinanţare europeană sau internaţională

Sustenabilitate ITPR
•

FNTM ofera gratuit doar in 2013 pentru Programul de educatie
manageriala ITPR, iar ulterior se ofera cursul contra cost

•

Asteptam sa ne recomandati noi cursanti, sa deveniti agenti de
promovare a initiativelor noastre

•

Proiectul se va autosustine si cu sprijinul vostru; asiguram transferul catre
alti potentiali beneficiari, cum ar fi partenerii si prietenii vostri

•

Deveniti astfel agenti de dezvoltare > se creeaza efectul “bulgare de
zapada”

•

Platforma de e-Learning ramane functionala, se va putea reparcurge
cursul, pot fi trimise mesaje catre profesori/ asistenti/ expertii / alti colegi

Sustenabilitatea e generata de competenta oamenilor de a valorifica
resurse, de a gasi avantaje comparative si competitive in zona in care
traiesc

Reteaua FNTM
• Invitatie membri FNTM

• asteptam ca partenerii nostri sa sprijine fundatia, sa promoveze valorile acesteia si
sa contribuie la dezvoltarea programelor viitoare; partenerii pot contribui inclusiv
financiar
• partenerii FNTM au acces la resurse, abonament gratuit newsletter FNTM,
oportunitati de finantare, expertiza consultantilor si profesorilor asociati ai FNTM
• comunicare prin intermediul retelelor sociale

Va stam la dispozitie cu expertiza, informatii, cazuri de succes, relatii internationale

Alte proiecte implementate de FNTM

RURAL-Antreprenor (www.ruralantreprenor.ro)
Iunie 2010 – Mai 2012

Rural- Manager (www.ruralmanager.ro)
Ianuarie 2009 – Aprilie 2010

Implementat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri în
parteneriat cu SIVECO România, PROJOB Germania,
Formastur Spania şi Asociaţia Euro < 26.

Implementat de FNTM, în parteneriat cu organizaţiile
Centrul de Training şi Dezvoltare al Asociaţiilor
Angajatorilor din Bavaria, SIVECO România și
Asociaţia Euro < 26 Romania.

Obiectiv general: dezvoltarea culturii antreprenoriale
pentru mediul rural din regiunile: NV, V, SV, S, B-IF.

Rezultate: peste 2200 beneficiari
- 600 beneficiari instruire și consultanță personalizată –
reţea de consultanţi la nivel local şi naţional
- 800 beneficiari program e-Learning de educaţie
antreprenorială
- analiză diagnostic şi soluţii IT pentru 30 de afaceri ale
beneficiarilor
- peste 2500 afaceri promovate pe platformă eBusiness
- 300 afaceri pe platforma eCommerce

Obiectivul general: dezvoltarea culturii antreprenoriale
pentru mediul rural din regiunile: C, NE, SE.
Rezultate:1.576 beneficiari;
- 395 beneficiari de consultanţă. Aproximativ 30
proiecte de finanțare depuse pentru programe
europene, iar 9 au fost deja contractate.
- 400 de beneficiari au absolvit cursurile de educație
managerială în sistem elearning.
- În prezent, alte 150 de persoane din România și
Republica Moldova studiază pe platforma Rural
Manager.

Alte proiecte implementate de FNTM

RURAL-Antreprenor (www.ruralantreprenor.ro)

Rural- Manager (www.ruralmanager.ro)

Program de Educație Managerială 7 module de curs:

Program de Educaţie Managerială 5 module curs:

Firma și mediul economic
Antreprenoriat și inovare
Managementul afacerii
Marketingul afacerii
Finanțele și contabilitatea afacerii
Comunicare și negociere
IT pentru afaceri

Plan de afacere
Management Financiar
Management strategic
Management de proiect
Iniţiere IT pentru afaceri

.

Taxa de participare: 1000 RON.
Reduceri: pentru elevi, studenţi, şomeri, bursă care să acopere
90% din costuri, taxa rămânând de 100 lei.
Contact: antreprenor@fntm.ro

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri - FNTM, www.fntm.ro
E-mail: info@fntm.ro, turism@fntm.ro
Întreprinzători în turism – Pensiuni în România, www.intreprinzatorturism.ro
RURAL-Antreprenor, www.ruralantreprenor.ro
Rural-Manager, www.ruralmanager.ro

