
 
 

Platforma “EU-RO CLEARING FUNDS”- c/o EUROLINK-Casa  Europei 
Adresa: Cartier Floreasca, Caporal Bulugea 9, sector 2, Bucuresti  

Tel./fax: (021) 230.49.97; e-mail: eurolink@b.astral.ro ; website: www.StructuralFunds.ro  

1 

    PLATFORMA EU-RO CLEARING FUNDS 
     Platforma de Actiune si Interventie Rapida a Societatii Civile  
     in favoarea stimularii absorbtiei Fondurilor Europene 
     proiect coordonat de Fundatia EUROLINK – House of Europe 
     www.Portal.StructuralFunds.ro ; www.StructuralFunds.ro  

 

Bucuresti, 15 iunie 2009                                                        

 

Subiect:  

Invitatie speciala - Universitatea de Vara “Managementul Cunoasterii pentru 

gestionarea proiectelor europene” - Business & Spa Hotel Concordia Tg. Mures, 1-5  

iulie 2009 

 

Avem placerea de a va aduce in atentie oportunitatea deosebita pe care 

adoptarea unui sistem de project management brevetat international, cum este 

cel de tip Knowledge Management Institute – www.kminstitute.org / 

www.knomacons.ro - raspandit in lumea intreaga, indreptat in vederea unei mai 

bune organizari, pastrari si utilizari a cunostintelor si informatiilor in cadrul 

organizatiilor / companiilor care acceseaza sau implementeaza proiecte 

europene - ar reprezenta-o pentru organizatia Dvs., ca sansa unica pentru o mai 

rapida si buna absorbtie a fondurilor alocate, cat si pentru pornirea unor investitii 

compatibile cu exigentele Pietei Unice Europene. 

 

In acest context, dorim sa va invitam sa urmati un asemenea nou program special 

de tip vacanta activa, axat pe certificarea de nivel international a expertilor in 

Knowledge Management (Managementul Cunoasterii), ce va avea loc in 

perioada 1-5 iulie 2009 la Business & Spa Hotel CONCORDIA din centrul istoric al 

Municipiului Tg. Mures. Programul intensiv, dar flexibil, care sa imbine dinamica 

receptarii cu partea recreativa fac din acest eveniment o oportunitate unica de: 

socializare, relaxare, consolidare a increderii personale/a echipei si de succes in 

atingerea scopurilor de business puse in joc. La cerere, puteti fi insotiti si de o 

persoana care nu este participanta la curs. 

 

Printre principalele avantaje ale participarii la Universitatea de Vara in 

Managementul Cunoasterii, organizata in parteneriat de Knowledge 

Management Institute - sucursala Romania si EUROLINK- House of Europe se 

numara: 

 

1. Formarea si certificarea rapida si flexibila in 5 zile, de nivel international in 

managementul proiectelor la rang de Knowledge Management Expert, 

acordata de Knowledge Management Institute. 

2. Posibilitatea lucrului direct si in echipa pe studii de caz din proiectele 

finantate din fonduri UE structurale, de coeziune etc pentru sectorul public si 

sectorul privat/ONG. 

3. Sansa cooptarii/recrutarii prompte a celor mai bine clasati in echipele de 
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management al proiectului formate de Consortiul Parteneriatului Strategic - 

CPS. 

4. Ambianta rafinata si degajata a unui hotel de business cu acces gratuit si 

nelimitat la toate facilitatile de spa & wellness ale hotelului: fitness, sauna, 

jacuzzi, piscina. 

5. Obtinerea atestarii experientei profesionale acumulate in intervalul respectiv 

prin certificatul original de absolvire, insotita de adeverinta detaliata a 

modulelor urmate si oportunitatea schimbului de bune practici cu ceilalti 

membri ai Comunitatii de Bune Practici, in special din Europa - Londra si 

Basel si cei din Statele Unite. 

6. Participarea optionala la toate reuniunile serale de tip team-building  in 

locatii alese de comun acord din oras sau punctele de atractie din 

imprejurimi: Insula Muresului, Cetatea medievala Sighisoara, Salina 

subterana de la Praid, statiunea balneara Sovata, manastirile fortificate 

sasesti din zona Biertan, Hanul vanatoresc Dracula din Padurea Danes etc. 

7. La cerere, eliberarea unei adeverinte care sa includa cursurile urmate ca 

parte componenta a formarii indispensabile in vederea optimei specializari 

in managementul proiectelor cu fonduri post-aderare, in vederea 

rambursarii ulterioare a costurilor frecventarii Universitatii de Vara de catre 

Autoritatea de Management.  

 

In climatul actual al competitivitatii, dar si al recesiunii economice, ca 

reprezentanti ai companiilor sau institutiilor din care faceti parte, sunteti obligati 

din ce in ce mai presati sa gasiti mijloacele necesare pentru a folosi la maxim 

potentialul uman disponibil. Organizatia zilei de azi trebuie sa se miste “inteligent” 

si continuu pentru a supravietui. Implementarea unui program Knowledge 

Management este cheia pentru a face posibile aceste transformari. "Knowledge 

Management" inseamna in esenta a pune comunicarea in valoare prin crearea 

cadrului necesar ca oamenii sa se racordeze energic si sa-si impartaseasca 

reciproc cunostintele in vederea prevenirii si solutionarii eficiente a problemelor 

reale cu care se confrunta organizatia la un moment dat. 

 

Special Guest Trainer este detinator al titlului de Certified Knowledge Manager si 

de MBA in Statele Unite, avand si o vasta experienta ca project manager, 

consultant, trainer si evaluator pentru Ministerul Economiei si companiile afiliate 

acestuia, in persoana Dlui Octavian SERBAN. 

 

Deschiderea oficiala a Universitatii de Vara va avea loc miercuri 1 iulie orele 11.00. 

Sesiunile se desfasoara zilnic orele 9-12, respectiv 14-16, in asa fel incat participantii 

sa se poata bucura si de facilitatile bazei de relaxare si sport a hotelului. Seara, 

programul este optional, iar reuniunile de tip team-building vor fi programate cu 

toti cei interesati dupa cina, pentru a da sansa unei cat mai bune cunoasteri a 

locurilor remarcabile. In ultima zi de duminica, la cerere, facultativ, se poate 

organiza o excursie ghidata la Cetatea Biertan - Castelul de la Sighisoara, care sa 

permita o cat mai buna  socializare a noilor membri  ai Comunitatii Knowledge 
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Management. 

 

Inscrierile se fac in baza principiului „primul venit-primul servit” si a completarii fisei 

de inscriere. Termenul final de inscriere este de 20 iunie 2009. Mentionam ca in 

acest moment mai sunt 15 locuri disponibile. 

 

Pentru mai multe detalii asupra agendei si conditiile de inscriere si participare, va 

rugam sa accesati site-ul www.structuralfunds.ro sau sa ne contactati la tel/fax 

021.2304997, info@structuralfunds.ro. 

 

Cu cele mai distinse salutari, 

 

 

Prof. Sever AVRAM 

Presedinte executiv EUROLINK-Casa Europei 

Coordonator general Platforma „EU-RO Clearing Funds”  

 

Formular de rezervare 
 

UNIVERSITATEA de VAR Ă 
Managementul Cunoaşterii pentru gestionarea proiectelor europene  

The Knowledge Management for the implementation of European projects 
Business & Spa Hotel Concordia – Tg. Mureş,  1-5 iulie 2009 

 
  

Firma/organizaŃia/PF 
 

 

Adresa: 

 

Nr. O.R.C. (sau CI personal): 

C.U.I. (sau CNP personal): 

Contul: 

Date identificare 

(necesare pentru elaborarea  
ulterioară a Facturii Pro-Forma) 

Banca: 

Numele participantului  

 

FuncŃia 
 

 

Telefon: Fax: Mobil: Contacte 
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E-mail:  

Program de pregătire: 
 

Universitatea de Vară  - Managementul Cunoaşterii pentru 
gestionarea proiectelor europene 
Tg. Mureş, Hotel Concordia: 1-5 iulie 2009 

 
Bifati  
Optiunea 
Dvs. 

A. Cu cazarea inclusă (4 nopŃi, demi-pensiune) * 

495 EURO  

 
 

B. Fără cazare inclusă (cu masă de prânz) 

295 EURO 

 
 

Costul programului: 

* Persoana însoŃitoare, neparticipantă la cursuri, achită un supliment 
total de 80 Euro pentru întreaga perioadă, beneficiind de loc în cameră 
dublă, masa de prânz şi acces la facilităŃile de spa & wellness. 

Data / semnatura  

 
Vă rugăm să transmiteŃi formularul completat  (Attn. Dlui Sandu Zamfirescu) la urmatoarele coordonate: 

EUROLINK – Casa Europei 
Tel./fax: (021) 230.49.97; e-mail: eurolink@b.astral.ro 


