FIŞĂ ÎNSCRIERE ONG
Denumire: Fundaţia Naţionala a Tinerilor Manageri – FNTM
Tipul organizaţiei: asociaţie
x fundaţie

federaţie
corp profesional

Actul normativ în baza căruia funcţionează: Înregistrată la
Judecătoria Sectorului 3, în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
la poziţia 443/1997.
Anul înfiinţării: 1997
Scop/misiune:

Promovarea culturii manageriale în toate domeniile societăţii,
în spiritul economiei de piaţă şi al integrării valorilor româneşti
în circuitul valorilor europene.
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Reprezentant legal: Bostan Marius, Presedinte
Persoana de contact: Popa Laura, Coordonator multiregional
Persoana care introduce datele: Bejan Daniel, Asistent
manager
Domeniu de interes: transport
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feroviar
naval

x
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Proiecte desfăşurate în ultima perioadă:

Rural – Manager (Ian 2009 – Apr 2010)
Obiectiv: Dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
comportamentului antreprenorial şi managerial modern
pentru mici sau viitori întreprinzători, din mediul rural din
Regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est si Sud-Est. Proiectul
se află în stadiul de implementare.
Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada
2007-2013 (Apr 2006 - Oct 2007)
Obiectiv: dezvoltare locală – consultanţă pentru consiliul
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judetean Alba, realizare secţiuni „Dezvoltare economica” şi
„Demografie şi servicii publice”. Proiectul este finalizat.
Know-how german pentru motivarea şi integrarea şomerilor
pe piaţa muncii din judeţul Alba (Aprilie 2006 – Ianuarie 2007)
Obiectiv: oferirea de suport tehnic-psihologic şi furnizarea de
training profesional pentru cei în căutarea unui loc de
muncă. Proiectul este finalizat, insa a adunat 511 participanţi,
din care 139 s-au angajat.
Proiecte in cadrul Programului Bayern - Fit for Partnership
(2004 – 2009)
Obiectiv: promovarea şi sprijinirea cooperării economice
romano-germane. In cadrul Programului, FNTM si partenerii
săi germani au realizat, pentru diferite sectoare de activitate,
misiuni economice în Bavaria. Urmatorul proiect se va
desfasura in nov 2009 pentru domeniul energiilor
regenerabile.
Date de contact:

Localitate: Bucuresti

Judeţ/Sector: Sector 2

Strada: Dumbrava Rosie, Nr: 2
Telefon: +4021 318 38 74
Fax: +40318 145 925
Mobil: 0728 170 600

Website: www.fntm.ro
E-mail: info@fntm.ro
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