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FONDUL SOCIAL EUROPEAN

FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) este instrumentul principal prin care 
Uniunea Europeană fi nanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. De 50 
de ani, Fondul Social European a investit în programe dedicate creşterii gradului de 
ocupare în statele membre din Uniunea Europeană. Pentru perioada de programare 
2007 - 2013, scopul intervenţiilor din Fondul Social European este de a susţine statele 
membre să anticipeze şi să administreze efi cient schimbările economice şi sociale. 
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081 / 2006 privind Fondul 
Social European propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea 
resurselor umane în perioada următoare. 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN FINANŢEAZĂ URMĂTOARELE PRIORITĂŢI: 
 creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;
 creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii;
  promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea acce-

sului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate.

CUPRINS:
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE (POSDRU) 2007-2013

PROIECT: ”COACHING – INOVAŢIE ÎN ANTREPRENORIAT” 
(POSDRU/101/5.1/S/75730)

DEFINIŢIE COACHING ŞI ANTREPRENORIAT

DESCRIERE BENEFICIAR ŞI PARTENERI
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
„DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 
(POS DRU)

Statele membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la fi nanţare din Fondul Social 
European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de progra-
mare se desfăşoară pe perioada 2007-2013. 

Pentru a benefi cia de asistenţă FSE, statele membre elaborează programe operaţionale care 
sunt implementate de actori socio-economici, precum instituţii de învăţământ, furnizori de for-
mare profesională, IMM-uri, camere de comerţ şi industrie, parteneri sociali, ONG-uri, instituţii 
publice, autorităţi locale etc. 

OBIECTIVUL GENERAL AL POSDRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creş-
terea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a muncii modernă, fl exibilă şi inclu-
zivă, pentru 1.650.000 de persoane. 

OBIECTIVE SPECIFICE ALE POSDRU SUNT: 
  Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a învăţământului 

superior şi cercetării; 
  Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii 
 Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii; 
 Dezvoltarea unei pieţe a muncii modernă, fl exibilă şi inclusivă; 
  Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural; 
 Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare; 
  Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii. 

AXA PRIORITARA 5 „PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE 
ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA” 
Obiectivul general: Facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a şomerilor de 
lunga durată, atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de persoane pe piaţa muncii, 
inclusiv în zonele rurale şi sprijinirea ocupării formale.
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PRINCIPALELE OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE ACESTUI DMI SUNT:
  Atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei 

rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii;
  Reducerea şomajului de lungă durată prin aţiuni preventive şi corective;
  Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă, 

a şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive.

PROIECT: 
COACHING - INOVAŢIE ÎN ANTREPRENORIAT 
(POSDRU/101/5.1/S/75730)

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE:
Sud – Muntenia 
judeţul Dâmboviţa 
DURATA DE IMPLEMENTARE:
24 de luni (1 noiembrie 2010 
- 31 octombrie 2012)

Obiectivul general al proiectului vizează: 
dezvoltarea resurselor umane prin crearea, 
dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor 
antreprenoriale prin metode inovatoare pre-
cum coaching-ul, în regiunea Sud Muntenia 

– judeţul Dâmboviţa pentru asigurarea unei forţe de muncă califi cate, competitivă şi dinamică, 
capabilă să se adapteze la cerinţele existente pe o piaţă a muncii fl exibilă şi incluzivă.

OBIECTIVE SPECIFICE 
Proiectul vizează trei obiective majore:
I. Îmbunătăţirea gradului de informare şi conştientizare a resurselor umane (şomeri de 
lungă durată, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri) asupra antreprenoria-
tului şi oportunităţilor de iniţiere de noi afaceri. 
II. Dezvoltarea culturii antreprenoriale şi creşterea numărului de persoane ce demarează 
afaceri sau activităţi independente în zona vizată de proiect, în vederea creării de noi locuri 
de muncă şi obţinerea unei rate cât mai mare de ocupare.
III. Crearea unui program/unei metode inovatoare de coaching pentru atragerea şi menţi-
nerea a 200 de persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocu-
pare a forţei de muncă.



COACHING - INOVAŢIE ÎN ANTREPRENORIAT    5

PROIECTUL ESTE STRUCTURAT PE 2 COMPONENTE MAJORE, CE CONŢIN 
PACHETE DE ACTIVITĂŢI ŞI SUBACTIVITĂŢI SPECIFICE: 
COMPONENTA 1 - Activităţi cu caracter transversal, necesare pregătirii cadrului de imple-
mentare a acţiunilor ce privesc lucrul direct cu grupul ţintă respectiv îmbunătăţirea gradului 
de informare, comunicare cu grupul ţintă şi conştientizare a resurselor umane (persoane în 
cautarea unui loc de muncă, şomeri de lungă durată şi şomeri tineri) în domeniul antrepreno-
riatului şi oportunităţilor de iniţiere şi dezvoltare de afaceri. 
COMPONENTA 2 - Măsuri directe destinate şomerilor, respectiv dezvoltarea culturii antrepre-
noriale, caoching şi creşterea numărului de persoane ce demarează afaceri sau activităţi inde-
pendente în zona vizată de proiect pentru crearea de noi locuri de muncă şi obţinerea unei rate 
cât mai mare de ocupare a forţei de muncă.

Grupul ţintă propus este format în total din 300 de persoane din regiunea Sud-Muntenia, 
dintre care se estimează un minimum de 50 % femei. 

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă următoarele categorii:
 80 persoane în căutarea unui loc de muncă 
 140 şomeri de lungă durată, din care 50 şomeri tineri
 10 şomeri peste 45 de ani 
 70 şomeri tineri

Proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivelor specifi ce Axei prioritare 5, DMI 5.1.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 
  Campanie de informare a grupurilor ţintă despre oportunităţile oferite de proiect;
  Dezvoltare parteneriate în perspectiva obţinerii de informaţii privind locurile de muncă 

vacante existente pe piaţa muncii în funcţie de necesităţi şi schimb de bune practici pentru 
dezvoltarea antreprenoriatului;
  Analiză şi studiu privind oportunităţile de creare de noi activităţi/companii prin analiza pieţei 

muncii, cauzelor disponibilizării din întreprinderi, analiza economiei locale şi un Studiu pri-
vind sursele de fi nanţare destinate dezvoltării de noi afaceri;
  Dezvoltarea şi funcţionarea Centrului Regional de Coaching, care se va înfi inţa în cadrul 

proiectului în vederea acordării de sprijin pentru creştererea ocupării, dezvoltarea initiaţi-
velor pentru (re)integrarea pe piaţa muncii în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului şi 
facilitarea accesului la informaţii relevante privind tendinţele şi dinamica piaţei muncii;
 Măsuri integrate de consiliere şi orientare profesională:
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 Evaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
  Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de 

muncă; 
  Un plan individual de dezvoltare - Dosarul Antreprenorului ce va cuprinde: testul 

psihologic, CV-ul, plan de acompaniament prin coaching;
  Formare profesională şi dezvoltarea abilităţilor prin programul de instruire „Competenţe 

antreprenoriale” pentru 200 persoane din grupul ţintă. Module adiţionale de TIC, dezvol-
tare durabilă, egalitate de şanse;
  Furnizare program de coaching specializat pentru 200 persoane din grupul ţintă.
  Stimularea competitivităţii participanţilor prin iniţierea concursului „Start 20 afaceri” pentru 

implementarea şi dezvoltarea unor planuri de afaceri;
  Acordarea de asistenţă juridică, fi nanciară, timp de 6 luni pentru 20 persoane pentru iniţi-

erea şi dezvoltarea unei afaceri;
  Furnizarea de servicii de mediere pentru 10 persoane din cadrul grupului ţintă în vederea 

identifi cării a 10 locuri de muncă disponibile şi plasării acestora pe piaţa forţei de muncă, 
fi e în cadrul afacerilor noi create fi e la organizaţiile din cadrul reţelei de parteneriate create 
în cadrul proiectului.

DEFINIŢIE COACHING 
ŞI ANTREPRENORIAT

DEFINIŢIE COACHING. Coaching-ul, spre deosebire de sistemele tradiţionale de consiliere 
şi tutoring, este un proces asistare şi indrumare care ajută o persoană în demersul său de 
dezvoltare profesională şi/sau personală, de a ajuta o persoană să se autodepăşească, să 
rezolve o situaţie de criză sau să ia cea mai bună decizie ca răspuns la o schimbare de mediu 
fi e el economic sau social. 

METODOLOGIA COACHINGULUI constă în construirea unui parteneriat care asigură 
dezvoltarea personală printr-un proces complex care se dezvoltă printr-o serie de întâlniri 
personale sau de grup, aproximativ 50 - 60 minute în cadrul cărora, prin întrebări deschise se 
identifi că obiective personale şi profesionale şi prin accentuarea unor abilităţi sau calităţi per-
sonale/profesionale se construieşte încrederea în sine, în capacitatea de a depăţi obstacole 
şi în reuşita unui demers profesional. Persoanele sunt stimulate şi ajutate să îşi găsească 
singure soluţii proprii.
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ANTREPRENORIATUL a început să fi e recunoscut în timpul monarhului francez Ludovic 
al XIV-lea care obişnuia să afi rme că „burghezii şi meşteşugarii vor deveni artizanii bogăţiei”. 
De-a lungul timpului mai multe instituţii naţionale şi internaţionale având ca principalǎ activi-
tate studierea mediului şi a comportamentului antreprenorial au defi nit antreprenorul astfel: 
„Un antreprenor este o persoanǎ care, pe baza unor clauze şi condiţii contractuale, se 
obligǎ sǎ presteze în favoarea altei persoane şi organizaţii, diverse lucrǎri (industriale, 
de construcţii, etc.), în schimbul unei recompense dinainte stabilite. De obicei, aceste 
lucrǎri sunt pǎrţi componente ale unui proiect.” sau „Antreprenorul care contracteazǎ cu sub-
antreprenori pǎrţi din lucrarea pentru care s-a angajat faţǎ de benefi ciar, se numeşte antre-
prenor principal. Rǎspunderea pentru întregul proiect ii aparţine antreprenorului principal. 
Contractul prin care atreprenorul se obligǎ faţǎ de benefi ciar sǎ execute un anumit proiect se 
numeşte contract de antrepriză.” Cea de-a doua defi niţie este mai puţin cuprinzătoare, dar 
introduce concepte noi privind activitatea unui antreprenor.(sursa: http://ro.wikipedia.org)

BENEFICIAR ŞI PARTENERI

BENEFICIAR: S.C.  Synthesis  Management  Consul tants  SMC – SRL , 
www.synthesis-management.ro, este o companie specializată în consultanţa, management 
şi implementarea proiectelor fi nanţate din privind fonduri europene nerambursabile atât prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Fondul Social European 
(POSDRU - FSE) cât şi prin intermediul celorlalte Programe Operaţionale afl ate în derulare. 



8    COACHING - INOVAŢIE ÎN ANTREPRENORIAT

Oferta de servicii a companiei cuprinde servicii de consultanţă şi management pentru pro-
iecte strategice, proiecte de grant, proiecte pentru schema de ajutor de stat şi schema de 
ajutor de minimis pentru asigurarea implementării cu succes şi asigurarea sustenabilităţii 
acestora.

Echipa de implementare este formată din experţi atât internaţionali cât şi naţionali cu o expe-
rienţă vastă în domeniul consultanţei, managementului şi implementării proiectelor ce au ca 
obiective principale: dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea rurală, incluziunea socială prin 
sprijinirea grupurilor vulnerabile, dezvoltarea socială şi instituţională, dezvoltarea capacităţii 
administrative locale şi regionale, dezvoltarea standardelor ocupaţionale, sprijinirea sistemului 
educaţional, exemple de bune practici naţionale şi europene, instruirea specializată a traine-
rilor, prin intermediul proiectelor fi nanţate de Uniunea Europeană, Banca Mondială şi Phare. 

PRINCIPALELE SERVICII OFERITE:
Consultanţii din cadrul S.C. Synthesis Management Consultants SMC - SRL oferă cele 
mai bune soluţii şi oportunităţi colaboratorilor şi partenerilor prin oferta vastă de servicii de 
calitate, prin experienţa acumulată de-a lungul anilor punând la dispoziţia acestora instrumen-
tele necesare pentru crearea, elaborarea şi dezvoltarea unor proiecte de succes implemen-
tate la nivel naţional şi internaţional: 
  Consultanţă, management şi implementare proiecte europene;
 Consultanţă privind acreditarea programelor de training
 Studierea pieţei şi sondajul opiniei publice; 
 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a resurselor umane;
 Suport pentru întreprinderi, IMM-uri, ONG-uri, etc.;
  Organizare evenimente (expoziţii, târguri, conferinţe, seminarii, worksop-uri, caravane, 

zile de infomare, campanii de conştientizare, etc). 
 Suport pentru sistemul educaţional;
 Analiza nevoilor de instruire;
 Elaborare ghiduri de bună practică;
  Grafi că, design şi text pentru materiale informative şi promoţionale;
 Studii şi analize regionale şi locale conform solicitărilor

S.C. Synthesis Management Consultants SMC SRL, este autorizată de către Consiliul 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) în următoarele domenii: Competenţe 
Antreprenoriale, Manager Proiect, Manager îmbunătăţire procese, Lucrător social, Asistent 
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social (nivel mediu), Mediator social, Lucrător pensiune turistica, Operator introducere şi valida-
re date, Formator, Manager de inovare.

PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE, ÎN CALITATE DE BENEFICIAR:
Dezvoltare antreprenorială prin coaching” - POSDRU/105/5.1/G/75471
Regiunea de implementare: Centru, judeţul Braşov. 
Buget proiect: 2.126.320 lei. 
Obiectivul general: Dezvoltarea resurselor umane prin crearea, dezvoltarea abilităţilor şi 
a competenţelor antreprenoriale prin metode inovatoare de coaching, în regiunea Centru – 
judeţul Braşov pentru asigurarea unei forţe de muncă cu un nivel de califi care ridicat, compe-
titivă si dinamică, capabilă să se adapteze la cerinţele existente pe o  piaţă a muncii fl exibilă si 
incluzivă.

“Coaching - oportunitate pe piaţa muncii” – POSDRU/106/5.1/G/76749. 
Regiunea de implementare: Bucureşti-lfov, judeţul Bucureşti. 
Buget proiect: 2.126.320 lei.

PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE, ÎN CALITATE DE PARTENER:
“Un viitor pentru tine!” POSDRU/101/5.1/G/75495. 
Aplicant: Fundaţia Amfi teatru. 
Regiunea de implementare: Sud Muntenia, judeţul Prahova. 
Buget proiect: 2.083.400 lei. 
Obiectivul general: creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor fără ocu-
paţie, a persoanelor inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi şomeri 
de lungă durată din mediul rural, Judeţul Prahova, prin măsuri active de ocupare pentru dez-
voltarea unor noi abilităţi de acces şi menţinere pe piaţa muncii în domeniul turismului şi dez-
voltării antreprenoriale.

“Măsuri integrate în domeniul turismului” - POSDRU/105/5.1/G/76173.
Aplicant: Asociaţia Pakiv. 
Regiunea de implementare: Centru, judeţul Alba. 
Buget proiect: 2.083.400 lei. 
Obiectivul general: creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor fără 
ocupaţie, a persoanelor inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi 
someri de lungă durată din mediul rural, Judeţul Alba, prin măsuri active de ocupare pentru 
dezvoltarea unor noi abilităţi de acces şi menţinere pe piaţa muncii în domeniul turismului şi 
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dezvoltării antreprenoriale.
„Alternative pentru somaj – promovarea si dezvoltarea competentelor şi activităţii 
antreprenoriale în rândul şomerilor” - POSDRU/82/5.1/S/59815.
Aplicant: Asociaţia Pakiv. 
Regiunea de implementare: Centru, Nord Vest, Nord Est. 
Obiectivul proiectului: dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea şi promovarea com-
petenţelor şi acţiunilor antreprenoriale, în regiunile Nord Est, Centru, Nord Vest, în vederea 
accesului şi dezvoltării durabile în ocupare, pe o piaţă a muncii fl exibilă şi incluzivă.

„Start la Antreprenoriat! – reducerea şomajului prin stimularea dezvoltării de noi afaceri 
din rândul şomerilor şi creare de noi locuri de muncă.” – POSDRU/82/5.1/S/58694. 
Aplicant: Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună. 
Regiunea de implementare: Bucureşti - Ilfov, Vest, Sud Muntenia, Centru.

PRINCIPALII CLIENŢI ŞI COLABORATORI AI S.C. SYNTHESIS MANAGEMENT 
CONSULTANTS SMC - SRL:
Printre cei mai importanţi clienţi şi colaboratori amintim: Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor (CNFPA), Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
S.C. Euro - Link Consultants S.R.L, S.C. Agrostep Hellas, Şcoala Română de Afaceri a 
Camerei de Comerţ şi Industrie a Românei, S.C. Diastasi, S.C. RGIC Consultanţă S.R.L, 
S.C. Analko Luminium Industry SRL., fi liale din România a unor companii multinaţionale din 
sectorul auto (producere anvelope, servicii de proiectare pentru industria auto), din industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii, companii 
din domeniul producerii ţevilor din otel, etc.

PARTENERII PROIECTULUI:
PARTENERUL 1 - Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa (AJOFM 
Dâmboviţa), www.dambovita.anofm.ro , este un 
serviciu public deconcentrat constituit la nivelul 
judeţului Dâmboviţa care se subordonează 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Agenţia Locală Târgovişte oferă ser-
vicii către populaţie prin următoarele compartimente:înregistrare şomeri, stabilire şi plăţi 
drepturi,medierea muncii, consiliere şi orientare profesională, relaţii cu angajatorii şi imple-
mentarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă.
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A.J.O.F.M Dâmboviţa oferă următoarele servicii:
 înregistrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
  căutarea şi recomandarea către un loc de muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
  acordarea de servicii de informare şi consiliere persoanelor care au probleme în acomo-

darea pe piaţa muncii;
  acordarea de prime şi indemnizaţii acelor persoane care se încadrează în prevederile legii 

76/2002 cu modifi cările şi completările ulterioare;
  sprijin în căutarea şi găsirea angajatorilor de inserţie pentru persoanele defavorizate;
  consultanţă personalizată pentru persoanele cu dizabilitati, pentru persoanele eliberate 

din penitenciare;
  acordarea de servicii de califi care/recalifi care şomerilor, persoanelor doritoare sau per-

soanelor fără califi care sau greu integrabil;
  acordarea de servicii de mediere persoanelor benefi ciare ale Legii 416/2001;
  aduce la cunoştinţa opiniei publice toate facilităţile pe care le pot accesa acei angajatori 

care doresc să angajeze persoane din şomaj;
  popularizează în mod voit acele facilităţi pe care le oferim pentru angajatorii care ar angaja 

absolvenţi;
  acordă asistenţă pentru acele persoane doritoare să acceseze anumite programe fi nan-
ţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  oferă suport tehnic şi uman pentru ajutarea societăţilor comerciale , la solicitarea 

acestora;
  asigură servicii juridice tuturor clienţilor noştri;
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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă a documentat şi imple-
mentat, în cadrul Agenţiei Locale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Târgovişte, 
un sistem de management al calităţii, 
conform standardului internaţional ISO 
9001:2001, atât pentru a asigura un 
climat favorabil funcţionarilor din cadrul 

acestei direcţii dar mai ales satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri. Sistemul urmăreşte de 
asemenea, îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite de către AJOFM clienţilor, în concor-
danţă cu prevederile legale.

OBIECTIVELE FUNDAMENTALE URMĂRITE
A.J.O.F.M. Dâmboviţa are următoarele obiective:
  asigură şi coordonează aplicarea politicilor în domeniul ocupării şi formării profesionale;
  organizează, prestează şi fi nanţează, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi formare 

profesională a forţei de muncă neîncadrate prin compartimentele de specialitate şi prin 
prestatorii de servicii;
  acţionează pentru sprijinirea mobilităţii forţei de muncă şi fl exibilitatea funcţională a pieţei muncii;
  coordonează şi asigură realizarea prestaţiilor speciale pentru politica de ocupare şi circu-

larea forţei de muncă pe plan intern şi internaţional;
  organizează şi asigură, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea şi orientarea 

profesională a persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării şi 
realizării echilibrului între cererea şi oferta de forţa de muncă;
  coordonează şi realizează acţiuni de susţinere a agenţilor economici în situaţii de 

concedieri masive de personal;
  susţine relaţii de parteneriat şi cofi nan-
ţare în crearea de noi locuri de muncă, 
îndeosebi în zonele defavorizate şi în 
cele în care piaţa muncii este puternic 
tensionată;
  aplică procedurile adecvate de ges-

tiune previzională a cererii şi a ofertei de 
muncă conform instrucţiunilor Agenţiei 
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Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
  asigură aplicarea masurilor de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare;
 elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale;
  fac propuneri privind elaborarea proiectului de buget al fondului pentru plată ajutorului de 
şomaj pentru activităţile specifi ce în profi l teritorial;
  administrează bugetul fondului pentru plata ajutorului de şomaj repartizat si prezintă 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, bilanţul contabil, contul de execuţie 
bugetară şi raportul anual de activitate;
  face propuneri pentru proiectele de acte normative în domeniul ocupării, formării profesio-

nale şi a protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;
  propune Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă acreditarea persoanelor 

juridice care au ca obiect de activitate selecţia şi plasarea forţei de muncă pe piaţa internă 
a muncii;
  asigură activităţile legate de acreditarea prestatorilor de servicii de ocupare;
 propune programe de ocupare de nivel local, sau după caz zonal;
  elaborează în baza indicatorilor sociali stabiliţi programe de activitate anuale pe care le 

supune aprobării Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca şi raportează peri-
odic realizarea prevederilor acestora.
  Colaborează cu toţi actorii implicaţi în piaţa muncii (instituţii ale statului, agenţi economici, 

sindicate, ONG-uri ,etc.) în vederea creşterii gradului de ocupare

PARTENERUL 2 - S.C. Actual Consulting SRL, 
Bucureşti,- www.actualconsulting.ro – este o soci-
etate românească de Consultanţă în domeniul 
Resurselor Umane, Consultanţă în Management şi 
Documentare – înfi inţată în anul 1997 şi acreditată 
de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (ANOFM). În cei peste 14 ani de prezenţă 
profesională activă S.C. Actual Consulting SRL a câştigat o reputaţie deosebită a calităţii ser-
viciilor sale precum şi a soluţiilor sale de recrutare efi ciente şi valoroase. 

Misiunea societăţii este de a crea valoare pentru business-ul clientului prin aducerea în 
organizaţia sa a unor manageri compentenţi, dedicaţi şi loiali. Valoarea societăţii este 
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reprezentată de echipa sa, de consultanţii seniori care capitalizează experienţe profesionale 
– aproape exclusive - în activitatea de consultanţă în resurse umane, consultanţă în 
management, consultanţă în recrutare şi executive search .

Expertiză solidă Actual Consulting :
  Coordonarea unor proiecte complexe 

de consultanţă şi recrutare din partea 
companiilor europene, româneşti şi 
multinaţionale 
  Prin faptul că au lucrat pentru pre-

stigioase companii internaţionale de 
executive search şi consultanţă în 
management. 

Experienţa societăţii în diferite domenii şi arii funcţionale include :
  Consultanţă resurse umane, management şi audit 
  Proiecte de recrutare strategică şi formare a echipelor de management în colaborare cu 

companii (internaţionale) prestigioase pentru demararea operatiunilor din România 
  Proiecte de recrutări strategice în contextual redefi nirilor organizaţionale/ restructurari 
  Consultanţă în Acompaniamentul Social şi Antreprenoriat
  Coaching în dezvoltarea carierei
  Consultanţă pentru ocuparea forţei de muncă 
  Consultanţă în evaluare, audit organizaţional, consultanţă socială, reorganizare şi 

restructurare. 
  Consultanta în Start up – formarea şi recrutarea echipelor de Start up 

Valorile companiei se bazează pe Integritate, Profesionalism, Încredere, Dedicaţie, 
Seriozitate, Confi denţialitate şi o abordare consultativă şi dedicată a proiectelor de 
consultantă. 

Încă de la înfi inţare S.C. Actual Consulting S.R.L. a dezvoltat o serie de parteneriate şi coo-
perări exclusive cu prestigioase companii internaţionale de consultanţă în management, 
documentare pentru companii precum : Neumann und Partners, EastEuroCo, Cabinetul 
Chapuis / Franţa, etc. 

Valoarea societăţii este reprezentată de echipa sa de consultanţi care deţin şi capitalizează 
experienţe profesionale vaste.
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Pentru mai multe detalii privind proiectul POSDRU/105/5.1/S/75471 „Coaching – inovaţie în antreprenoriat” vă 
rugăm accesaţi website-ul: www.ID75730.synthesis-management.ro 

S.C. Synthesis Management Consultants – SMC SRL
Strada Dr. Herescu, nr. 4, etaj 1, sector 5, Bucureşti
Telefon: 031.432.8436; Fax: 031.432.8433
e-mail: antreprenoriat.coaching@yahoo.com, offi ce@synthesis-management.ro 
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