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UE 
 

Denumire  Informaţii de contact Scurtă descriere 
Cuvânt 

(cuvinte) cheie 
Comentarii 

NIACE: The 
National 
Institute of 
Adult Continuing 
Education / 
Institutul 
Naţional de 
Educaţie 
Continuă pentru 
Adulţi  - Anglia 
şi Ţara Galilor  

www.niace.org.uk/publicati
ons 

Renaissance House 
20 Princess Road West 
Leicester 
LE1 6TP 
Marea Britanie 

Tel: +44 (0)116 204 4200; 
+44 (0)116 204 4201 

E-mail: 
enquiries@niace.org.uk 

 
  

Niace este o organizaţie non-guvernamentală care 
lucrează pentru numeroşi şi diverşi studenţi adulţi. 
Scopul principal al organizaţiei NIACE este 
promovarea studiului şi avansării generale a educaţiei 
continue pentru adulţi. Planul strategic al organizaţiei 
Niace este sprijinirea unei creşteri a numărului total 
de adulţi care urmează studii formale şi informale în 
Anglia şi Ţara Galilor; şi în acelaşi timp întreprinderea 
unei măsuri pozitive pentru îmbunătăţirea 
oportunităţilor şi extinderea accesului la oportunităţile 
de studiu pentru acele comunităţi slab reprezentate în 
furnizarea curentă. 

 

Promovarea 
studiului şi 
avansarea generală 
a educaţiei 
continue pentru 
adulţi. 

NIACE este o 
entitate din 
Anglia şi Ţara 
Galilor (în 
Ţara Galilor o 
comisie 
specializată, 
NIACE Cymru, 
supravegheaz
ă activitatea 
organizaţiei). 

EAEA: European 
Association for 
Education of 
Adults / 
Asociaţia 
Europeană de 
Educaţie pentru 
Adulţi 

www.eaea.org 

Rue de la Concorde 60 
B-1050 Bruxelles 
Tel: +32-2-513 5205 
Fax: +32-2-513 5734 
eaea-main@eaea.org 

 

EAEA este o organizaţie non-guvernamentală europeană 
cu 114 organizaţii membre din 41 de ţări care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul învăţării la adulţi. 
EAEA promovează învăţarea la adulţi şi extinderea 
accesului şi participării la educaţia pentru adulţi formală 
şi informală pentru toate persoanele, în particular 
pentru grupurile slab reprezentate în prezent. Scopul 
studiului poate fi împlinirea personală; schimbarea 
socială; cetăţenie activă; durabilitatea mediului 
înconjurător; cunoaşterea culturală şi interculturală; 
dezvoltarea abilităţilor şi în domeniile de ocupare 

Promovarea 
învăţării de-a lungul 
vieţii la nivel 
european; 
dezvoltarea practicii 
prin proiecte, 
cooperare 
internaţională.  

 

EAEA este o 
asociaţie 
transnaţională
, non-profit al 
cărei scop 
este de a uni 
şi reprezenta 
organizaţiile 
europene 
direct  
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aferente. 

 

 

 

 

implicate în 
învăţarea la 
adulţi. 
Principala 
atenţie a 
acesteia sunt 
organizaţiile 
non-
guvernamenta
le al căror 
scop principal 
îl reprezintă 
educaţia 
pentru adulţi, 
şi 
funcţionează 
atunci când 
este posibil 
prin 
organisme 
naţionale de 
coordonare 
pentru 
învăţarea la 
adulţi 

CEDEFOP: 
Centrul 
European pentru 
Dezvoltarea 
Formării 
Profesionale   

www.cedefop. europa.eu 

Europe 123, GR-57001 
Salonic (Pylea)3 

Tel. (30) 23 10 49 01 11  
Fax (30) 23 10 49 00 49 
E-mail: 

Cedefop este o agenţie Europeană de promovare a 
dezvoltării pregătirii şi formării profesionale (PFP) în 
Uniunea Europeană. Cedefop activează în vederea 
promovării unui domeniu de învăţare de-a lungul vieţii 
în cadrul UE extinse. Aceasta se realizează prin 
furnizarea de informaţii referitoare la şi analize ale 
sistemelor de pregătire şi formare profesională, ale 

Promovarea 
dezvoltării 
pregătirii şi 
formării 
profesionale (PFP). 
Promovarea 
învăţării de-a 

Este centrul 
de referinţă al 
UE pentru 
pregătire şi 
formare 
profesională. 
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info@cedefop.europa.eu  politicilor, cercetării şi practicii.  

 

lungul vieţii.  

SIAE: Slovenian 
Institute for 
Adult Education 
/ Institutul 
Sloven de 
Educaţie pentru 
Adulţi 

www.acs.si 
Smartinska 134a, 
Ljubljana, Slovenia 
Telefon: +386 1 5842 560, 
Fax: +386 1 5245 881  

E-mail: info@acs.si 

SIAE este instituţia naţională de dezvoltare, cercetare şi 
consiliere în domeniul educaţiei pentru adulţi. Misiunea 
de bază a Institutului este promovarea culturii învăţării 
de-a lungul vieţii şi educaţiei în Slovenia.  

Se previne 
excluderea socială 
a grupurilor 
marginalizate; 
îmbunătăţirea 
cunoştinţelor 
educaţionale şi 
culturale; calitate 
superioară a vieţii. 

Pe lângă 
activităţile de 
învăţământ, 
SIAE învaţă 
din exemplele 
bunei practici 
din 
străinătate. 
Programele de 
învăţământ 
ale SIAE  sunt 
create pentru 
toţi profesorii 
implicaţi în 
predarea la 
adulţi, 
consilierea 
sau 
organizarea 
studiilor în 
diverse locaţii 
şi la diferite 
niveluri ale 
sistemului de 
învăţământ. 

ESREA: 
European 
Society for 
Research on the 

www.esrea.org 

Centrul de Studiu şi 
Comunicare în cadrul 

Societatea Europeană de Cercetare asupra Educaţiei 
pentru Adulţi promovează şi diseminează cercetarea 
teoretică şi empirică asupra educaţiei pentru adulţi şi a 

Învăţarea la adulţii 
în Europa prin 
reţele de cercetare, 
conferinţe şi 

ESREA are o 
Comisie de 
Conducere 
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Education on 
the Adults / 
Societatea 
Europeană de 
Cercetare 
asupra Educaţiei 
pentru Adulţi 

Organizaţiei - Ministerul 
Educaţiei, Universitatea din 
Leiden 
 

Wassenaarseweg 52, 2333 
AK LEIDEN, Olanda 
Tel: 31-71-
5274049/5274045 
Fax: 00-31-71-5273619 
E-mail: 
HAKEBJ@FSW.leidenuniv.nl 
 

învăţării la adulţi în Europa prin reţele de cercetare, 
conferinţe şi publicaţii. 
 

publicaţii. alcătuită din 
12 membri 
aleşi şi 4 
membri ad 
hoc. 
Activitatea 
zilnică este 
realizată de 
Secretariatul 
ESREA care se 
află în prezent 
la Centrul de 
Studii şi 
Comunicare în 
cadrul 
Organizaţiilor, 
Universitatea 
Leiden, 
Olanda. 

ERDI: 
Consortium of 
European 
Research and 
Development 
Institutes of 
Adult Education/ 
Consorţiul 
Institutelor 
Europene de 
Cercetare şi 
Dezvoltare a 
Educaţiei pentru 

www.die-
frankfurt.de/erdi/index.htm 

Association Internationale 
Administration: VOCB 
Kardinaal Mercierplein, 1 
2800 Mechelen, Belgium 
Tel: +32 15 44.65.00 
Fax: +32 15 44.65.01 

E-mail: lattke@die-bonn.de  

ERDI este reţeaua institutelor naţionale de cercetare şi 
dezvoltare din domeniul educaţiei continue pentru adulţi 
din Europa. Reţeaua ERDI furnizează un forum pentru 
schimbul transnaţional periodic de informaţii actualizate 
cu privire la rezultatele cercetării, dezvoltările în 
domeniu şi tendinţele politicii 
 

Schimb de 
informaţii; 
promovarea 
contactelor; 
elaborarea studiilor 
internaţionale. 
 

ERDI a fost 
înfiinţat în 
1991 în 
conformitate 
cu legea 
belgiană de 
institutele de 
cercetare din 
Belgia 
(Flandra), 
Danemarca, 
Grecia, 
Olanda, 
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Adulţi 
 

Spania şi 
Marea Britanie 
(Anglia). 
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Italia 
 

Denumire  Informaţii de contact Scurtă descriere 
Cuvânt 

(cuvinte) cheie 
Comentarii 

PROVINCIA DI 
VARESE 

 

Web: 
http://www.provincia.va.it 

Adresa: P.za Libertà n.1, 
21100 Varese 

Telefon: 0332/252111  

Fax. 0332/235626 

Adresa: Via Valverde n.2, 
21100 Varese 
Telefon: 0332/252565 

E-mail: 
czambon@provincia.va.it 

PROVINCIA VARESE este o autoritate publică locală care 
are numeroase sarcini precum planificarea locală şi 
administrarea serviciilor publice 

În particular, Departamentul Muncii, Pregătirii 
Profesionale şi Educaţiei este o structură care asigură 
planificarea politicilor în aceste domenii.  

 

Servicii 
administrative 

Piaţa muncii 

Muncă  

Formare 
profesională  

Educaţie  

 

 

Partener de 
proiect 

API VARESE  

Web: 
http://www.apivarese.it 

Adresa: Viale Milano 16 – 
21100 Varese 

Telefon: +39-0332-830200 
Fax: +39-0332-830900 

E-mail: europa@api.varese.it 

Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di 
Varese (API Varese) este un organism reprezentativ şi 
instituţional al cărei scop principal este de a apăra 
interesele întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul 
industriei şi serviciilor, promovarea calificării regiunii 
locale prin furnizarea de servicii întreprinderilor 
asociate. API Varese îşi desfăşoară activitatea ca o 
organizaţie structurată la nivel de provincie, regiune, 
stat şi de UE; în acelaşi timp aceasta şi-a creat propria 
companie de consultare (APISERVIZI VARESE S.r.l.) şi 

Organism 
instituţional pentru 
apărarea 
intereselor 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii din 
sectorul industrial 
şi al serviciilor; 
promovarea 
calificării regiunii 

Partener de 
proiect 



 

Consiliere IMM - RO/03/B/F/PP- 175017 
DEZVOLTAREA UNEI LINII DE  GHIDARE, CONSILIERE Şi INFORMARE PENTRU ANGAJAŢII DIN ÎMM-URI 

2004 – 2006 

 

0/18 

un consorţiu de acordare de împrumuturi (FIDIAPI) în 
scopul de a oferi o mai bună asistenţă companiilor 
asociate. Asociaţia are ca scop principal furnizarea de 
servicii tehnice, comerciale, IT şi de management 
pentru companii. În ceea ce priveşte instruirea, aceasta 
organizează şi promovează cursuri, seminarii şi ateliere 
adresate calificării resurselor umane din diferite 
sectoare industriale. 

locale prin 
furnizarea de 
servicii 
întreprinderilor 
asociate; 
furnizarea de 
servicii tehnice, 
comerciale, IT şi de 
management 
pentru companii; 
servicii de calificare 
a resurselor umane
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Olanda 
 

Denumire  Informaţii de contact Scurtă descriere 
Cuvânt 

(cuvinte) cheie 
Comentarii 

Groen QA 
Expert B.V. 

Groen QA Expert B.V. 

Rietsnijderslaan 9 

1394 LC Nederhorst den 
Berg 

Olanda 

Tel 0031-294-257635 

Fax 0031-294-257695 

Mobil: 0031-651596173 

E-mail: 
qaexpert@euronet.nl 

Groen QA Expert este o companie independentă de 
consultanţă, înfiinţată în 1998 care şi-a consolidat o 
poziţie recunoscută în domeniul asigurării calităţii în 
Olanda, precum şi în străinătate. Serviciile flexibile, 
adecvate, ad hoc constau în consultanţă, auditare, 
instruire şi managementul ameliorării calităţii, la nivel 
naţional şi internaţional. 
 

Asigurarea Calităţii, 
Consultanţă, 
Auditare, Instruire, 
Transfer de 
cunoştinţe   

Partener de 
proiect P5 
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Polonia 
 

Denumire  Informaţii de contact Scurtă descriere 
Cuvânt 

(cuvinte) cheie 
Comentarii 

WYŻSZA 
SZKOŁA 
HUMANISTYCZN
O-
EKONOMICZNA 
W ŁODZI 

 

(Academia de 
Studii Umaniste 
şi Economice din 
Lodz) - WSHE 

ul. Rewolucji 1905r. nr 64 

90-222 Lodz, Polonia 

www.wshe.lodz.pl    

tel: +48 42 631-58-32 

fax: +48 42 631-50-32 

E-mail: 
rlisowska@wshe.lodz.pl 
 

Academia de Studii Umaniste şi Economice din 
Lodz (www.wshe.lodz.pl) este cea mai veche şi în 
prezent cea mai mare şcoală non-publică din Lodz, al 
doilea mare oraş din Polonia. Aceasta angajează 
numeroşi oameni de ştiinţă, academicieni şi experţi-
practicanţi renumiţi. Ministerul Polonez al Educaţiei a 
autorizat Academia de Studii Umaniste şi Economice în 
calitate de instituţie acreditată de învăţământ superior. 
În prezent, peste 20 de mii de studenţi învaţă în cele 
şapte secţii ale Academiei, şi anume Informatică, 
Marketing şi Management, Ştiinţe Educaţionale, Limbi 
Străine (engleză şi germană), Grafică, Jurnalism şi 
Comunicare Socială, şi Filologie Poloneză (cu posibilitate 
de predare în limba engleză). Introducerea ECTS 
asigură recunoaşterea integrală a perioadei de studiu 
din cadrul Academiei noastre. Ceea ce diferenţiază 
Academia de alte instituţii este cursul de creativitate 
excepţional oferit tuturor studenţilor. Acesta oferă 
studenţilor o oportunitate unică de autodezvoltare şi o 
abordare holistică în soluţionarea problemelor. 
Academia oferă cursuri pentru adulţi şi directori de ÎMM-
uri. Aceasta are o experienţă bogată în pregătirea 
programului de instruire şi a materialelor de instruire, 
inclusiv în instruirea instructorilor şi conducerea 
diverselor tipuri de cercetări. 

Studii superioare, 
educaţie continuă, 
consiliere şi 
îndrumare în 
carieră. 

Partener de 
proiect 
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Portugalia 
 

Denumire  Informaţii de contact Scurtă descriere 
Cuvânt 

(cuvinte) cheie 
Comentarii 

Byweb 2– 
formação e 
Informática, 
Unipessoal Lda 

Rua Beira Rio, 174  

4505-432 LOBÃO 

Santa Maria da Feira  

Telefon: 351+227410133 

FAx: 351+ 227410134 

email: tpinto@byweb.pt 

website : www.byweb.pt  

Bbyweb  este o companie profit înfiinţată în 1999 şi 
situată în nordul Portugaliei – Santa Maria da Feira, 
scopul principal al acesteia este dezvoltarea şi 
implementarea  de proiecte şi activităţi inovative privind 
tehnologia informaţiei, atât în cadrul sectorului 
economic cât şi al comunităţii sociale. 

Domeniile principale de instruire: TIC, Oportunităţi 
egale, antreprenoriat şi inovaţie, Managementul 
Resurselor Umane, Asistenţă socială pentru vârstnici şi 
tineri în vederea solidarităţii între generaţii.  

Număr de Proiecte Europene dezvoltate începând cu 
anul 2000: 15 – prin Programul Leonardo da Vinci (atât 
Proiecte Pilot cât şi de Mobilitate), Iniţiativa Egală, 
Programul Socrate şi Programul e-Learning (de educaţie 
virtuală).    

Instruire, 
Managementul 
proiectelor 
europene, 
Proiecte sociale 
cu privire la 
oportunităţile 
egale, egalitatea 
între sexe la locul 
de 
muncă/conciliere 
de familie  

Partener de 
proiect 
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România 
 

Denumire  Informaţii de contact Scurtă descriere 
Cuvânt (cuvinte) 

cheie 
Comentarii 

ECOMET 

Web:http://www.ecomet.ro 

Adresa: Splaiul Independenţei 
313, sector 6, Bucureşti, 
România, 060032 

Tel/fax: +40 722458569, 
+4021 410 47 21 

E-mail: ecomet@ecomet.pub.ro 

Eco-metallurgical Researches and Surveying Center 
(ECOMET) / Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-
metalurgice al Universităţii POLITEHNICA din 
Bucureşti. Obiectivele activităţii sunt multiplele 
ramuri ale cercetărilor ştiinţifice, formarea continuă 
a resurselor umane şi expertizarea protecţiei 
mediului. Un număr mare de proiecte din cadrul 
Programului Naţional de Cercetări (RELANSIN, 
INFRAS, INVENT, CERES, AGRAL) sunt elaborate 
prin intermediul centrului, precum şi contracte 
directe cu companiile economice. ECOMET este 
implicat direct în proiecte internaţionale (PHARE şi 
Leonardo da Vinci). Prin educaţia continuă şi e-
learning (educaţia virtuală), ECOMET oferă 
specializare postuniversitară în domeniul eco-
industrial. Competenţa noastră în aceste baze ale 
formelor de învăţământ sunt certificate  prin diplome 
eliberate de Universitatea POLITEHNICA din 
Bucureşti. În semn de recunoaştere a înaltului nivel 
ştiinţific şi tehnologic al acestui laborator, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ne-a acordat o 
DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ şi Premiu Întâi în cadrul 
CONRO 2003. Beneficiind de specialişti în domeniul 
nostru de participare, un nivel ridicat de bază 
materială, investită într-un mediu universitar, 
Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-metalurgice 

Centru de 
expertizare în 
domeniul protecţiei 
mediului; formare 
continuă a 
resurselor umane; 
educaţie continuă 
şi e-learning 
(educaţie virtuală) 

Iniţiator de 
proiect 
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(ECOMET) este cea mai bună alegere pentru 
rezolvarea necesităţilor şi pretenţiilor din domeniul 
protecţiei mediului. 

Institutul de 
Ştiinţe ale 
Educaţiei  

Web site: http://www.ise.ro 

Adresa: Str. Ştirbei Vodă37, 
Bucureşti /1, 010102, România 

Telefon: + 40/21/313 6491 

Fax: + 40/21/312 1447 

Email: info@ise.ro 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei / Institute for 
Educational Sciences (IES) este o organizaţie 
publică, fondată în 1990. Institutul este afiliat 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării iar activitatea 
de bază a acestuia este finanţată de la bugetul de 
stat. IES este nodul român de ţară al Reţelei de 
Cooperare Educaţională din Sud - Estul Europei 
(SEE ECN, www.see-educoop.net). 

Mai multe detalii referitoare la experienţa în 
consiliere sunt disponibile pe situl 
http://www.ise.ro/en/counseling/counseling.html. 
 

consiliere şi 
îndrumare in 
carieră, tehnologia 
informaţiei în 
consilierea carierei, 
consiliere pentru 
adulţi, etică şi 
standarde pentru 
îndrumarea 
profesională 
 

Partener tacit 
de proiect 

Consiliul 
Naţional al 
Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii 
din România 

(CNIPMMR) 

Web: http://www.cnipmmr.ro 

http://www.smeprojects.ro 

http://www.immromania.ro 

Adresa: Piaţa Walter 
Mărăcineanu 1-3, etaj 1, sector 
1, 010155, Bucureşti, România 

Telefon: + 40213126893 

Fax: +40213129198 

E-mail: office@smeprojects.ro 

Scopul CNIPMMR este de a ameliora mediul de 
afaceri din România, prin sprijinul acordat diferitelor 
iniţiative de schimbare şi ameliorare a stării actuale 
a performanţelor ÎMM-urilor. Principalele roluri şi 
activităţi ale CNIPMMR sunt: Partener de dialog 
social, implicat la fiecare nivel al dialogului la nivel 
naţional şi local (autorităţi locale, autorităţi publice – 
ministere, agenţii guvernamentale, Consilii 
Economice şi Sociale din România); Coordonarea 
structurii locale şi regionale a asociaţiilor ÎMM-urilor; 
studierea şi analizarea mediului economic şi social 
din România şi din domeniile specifice de interes; 
organizarea evenimentelor relevante cu acoperire 
naţională; furnizor de servicii şi coordonator al 
Centrelor de Afaceri ale ÎMM-urilor organizate de 

Partener de dialog 
social; coordonarea 
structurii locale şi 
regionale a 
asociaţiilor ÎMM-
urilor; studii şi 
analize ale 
mediului economic 
şi social din 
România; 
coordonarea 
proiectelor 
internaţionale   
 

Coordonator 
de proiect 
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structurile locale şi regionale; coordonarea 
proiectelor internaţionale. 

TEHNE 

Web site: http://www.tehne.ro 

Adresa: Bd.7 Timisoara 3, T10-
AP78, sector 6, Bucureşti 
061311, România 

Telefon: 40 21 316 9530  

Fax: +40 21 746 5339 
E-mail: office@tehne.ro 

Centrul de dezvoltare şi Inovaţie în Educaţie este o 
organizaţie non-profit, care urmăreşte să sprijine 
iniţiativele educaţionale prin proiecte şi programe 
care acoperă domeniile informale ale educaţiei, 
dezvoltarea programelor formale, educaţie pentru 
cetăţenia democratică, educaţie prin TIC-uri, e-
learning (educaţie virtuală), învăţare de-a lungul 
vieţii şi formarea profesorilor practicanţi. În calitate 
de organizaţie non-guvernamentală, fără scopuri 
politice, TEHNE promovează principiile şi valorile 
europene din domeniul educaţiei prin abordări şi 
tehnologii inovatoare. 

Promovarea, 
asistarea şi 
monitorizarea 
implementării TIC 
(Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicării) în 
educaţie şi 
formare; 
Promovarea şi 
sprijinirea acţiunilor 
din domeniul 
educaţiei 

Partener de 
proiect 

APIMM Făgăraş 

Adresa: Făgăraş, str. Republicii 
nr.18, 505200, România 

Telefon/fax: +40 26 821 2459; 
E-mail: scapaco@xnet.ro 

Asociaţia pentru promovarea ÎMM-urilor este o filială 
a sucursalei locale a CNIPMMR şi misiunea acesteia 
este de a reprezenta interesele ÎMM-urilor la nivel 
local. Este situată în regiunea centrală a României şi 
a fost implicată în diverse activităţi de asistenţă la 
nivel local. 

Reprezentarea 
intereselor ÎMM-
urilor la nivel local 

Partener de 
proiect 

ROMPLUS 
COMPUTER 
Center 

Web site: 
http://www.romplus.ro 

Adresa: Str. Mr. Băcilă 25,  
sector 2, Bucureşti  
Telefon: +40 21 09397 / 211 
9298  

Fax: +40 21 06483  

Romplus Computer Center a fost înfiinţat în 1995 iar 
cel mai important domeniu de activitate este livrarea 
de soluţii profesionale „cheie” de software dezvoltate 
în baza solicitărilor specifice ale clienţilor. Echipa de 
specialişti a companiei este capabilă să ofere o gamă 
largă de servicii de asistenţă  pe lângă dezvoltarea 
soluţiilor IT (analizarea solicitărilor clienţilor, scrierea 
codului sursei, testare, implementare, întreţinere şi 
asistenţă tehnică pentru soluţiile furnizate). Romplus 
intenţionează să îşi consolideze poziţia câştigată dar 

Dezvoltarea 
instrumentelor 
pentru serviciile de 
asistenţă on-line 
pentru ÎMM-uri; 
dezvoltarea 
soluţiilor software 
referitoare la e-
learning, e-
business, portaluri 

Partener de 
proiect 
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E-mail: bogdan@romplus.com 
 

şi să se alăture parteneriatelor internaţionale în 
vederea furnizării de servicii specifice de asistenţă. 
Câteva dintre produsele deja dezvoltate sunt: FinBIT 
(Aplicaţie software dedicată evidenţei impozitelor şi 
penalităţilor din Administraţia Financiară Publică 
Locală), DentBIT (Aplicaţie profesională de evidenţă 
a pacienţilor din cabinetele sau clinicile dentare), 
GestBIT (Evidenţa administraţiei şi baza de date a 
registrului de casă), SalBIT (Aplicaţie pentru salarii), 
EcoBIT Lex (Bază de date legislativă pentru protecţia 
mediului), VoiceBIT (Centru de apel avansat, 
preluare / expediere de mesaje telefonice), TaxBIT 
(Sistem electronic de plăţi on-line). 
  

de afaceri; 
dezvoltarea 
soluţiilor mobile de 
afaceri; expertiză 
în instruirea 
utilizatorilor de 
aplicaţii pe 
internet; furnizarea 
soluţiilor integrate 
IT&C (TI&C) pe 
piaţa românească 
 

Editura Cariere 
SRL 

http://www.cariereonline.ro 

Adresa: Bd. Gheorghe 
Marinescu 41, sector 5, 
Bucureşti, România 

Telefon: 40 21 4108358 

Fax: +40 21 4108371 
E-mail: 
cariere@cariereonline.ro  

Prima revistă de afaceri din România despre resurse 
umane. Ţinta revistei este reprezentată de sectorul 
activ de locuri. Publicul ţintă vizat este reprezentat 
de directori, lideri de organizaţii, lideri de proiect sau 
lideri cu destin propriu reali sau potenţiali. Principala 
misiune a Revistei Cariere este de a dezvolta şi de a 
utiliza în mod judicios potenţialul profesioniştilor 
indiferent de domeniul de activitate al acestora. 
Revista Cariere oferă cu profesionalism metode de 
ameliorare a formării şi pregătirii profesionale, în 
vederea înţelegerii, asumării şi acceptării schimbării, 
autocunoaşterii, autoevaluării şi a dispunerii directe 
în profesie. 

Definirea 
obiectivului 
profesional; 
planificarea şi 
dezvoltarea 
carierei; 
dezvoltarea 
experienţei 
profesionale; 
evaluarea direcţiei 
profesionale 

Partener de 
afaceri pentru 
companiile 
care doresc să 
îşi plaseze 
angajaţii în cea 
mai bună 
poziţie pentru 
a domina 
domeniul de 
activitate ales 
prin 
maximizarea 
eficienţei şi 
eficacităţii 
activităţii pe 
care o 
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desfăşoară 

 


