ÎMPREUNĂ PENTRU
ROMÂNIA MODERNĂ
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Despre noi
Deviza noastră pentru succesul antreprenorilor în România:
”Think Big, Do Big!”

Organizare
Organizarea unui proiect este esențială:
Mentori, Manageri, Tineri de succes

Oferta de formare
Patru piloni ai educației non-formale: Automanagement,
Management German QET, Management Precis, Practică

Beneficii
Beneficii și bonusuri speciale pentru absolvenți,
Evaluare și Certificare, costurile programului

Asociaţia Împreună
Pentru România
Modernă (IPRM)
îşi propune ca în
următorii 7 ani, să
aducă prosperitatea,
eficiența, excelența și
managementul
ţărilor dezvoltate, în
România şi mai exact
în cei care formează
viitorul acestei ţări,
generaţiile cuprinse
între 5 – 35 ani.

Despre noi
IPRM este o asocație
națională, orientată pe
dezvoltarea și
sprijinirea tinerilor
talentați.
Axat pe automatizarea
și pe eficientizarea
României,proiectul a
apărut în 2019 și este în
continuă dezvoltare.

Împreună pentru
România Modernă
este locul în care
fiecare tânăr, părinte,
antreprenor, bunic
sau copil găseşte un
spațiu potrivit în care
să se desfăşoare,
conform propriei
persoane.
O comunitate creată
din dorinţa de a trăi
într-o ţară prosperă,
entuziastă şi
optimistă.

”Think Big, Do Big!”

SCOP
IPRM își propune să aducă în România un
sistem de management și de business
internațional, atât de necesar dezvoltării unei
afaceri noi.
Ne bazăm pe sistemul germano-elvețian
de tip ”PRECIS”
Ne propunem să folosim experiența corporativă
și industrială de succes și cele mai moderne
instrumente de management internațional
pentru a dezvolta CARIERELE și
COMPANIILE TINERILOR cu vârste cuprinse
între 17 și 35 ani.

Grupuri-țintă:
absolvenți de liceu, școală post-liceală,
studenți, masteranzi
tineri întreprinzători sau care doresc săși deschidă o afacere în cele mai diverse
domenii
tineri manageri (entry și mid level)
persoane interesate să-și reinventeze
cariera profesională

Structura organizațională
MENTORI

Mircea
BARNA

Constantin
CĂLIMAN

Președinte IPMR
România

Președinte IPMR
București

Victor
TUDORAN

Mentor IPMR,
Senior Manager
Partner Queenable

Iosif
POP

Președinte
Onorific, Fondator
Banca Transilvania

Structura organizațională
MENTORI

Thomas
ACHELIS

Mentor IPMR,
Peședinte
Achelis & Partners

Cristian
CUCIUREANU
Mentor IPMR,
Managing Partner
Queenable

Ciprian
GHEȚĂU

Repeat
entrepreneur,
Black Sea Capital

Ralph
KÜSTER
Mentor IPMR, Fondator
sistem german
Management QET

Structura organizațională
MANAGERI
Marcel
ANGHEL

Răzvan
GRECIUC

Alin
BUZĂ

Remus
CLIȚAN

Fondator și
Director General
Qubiz

Advisers
Finance

Manager
Adela by
Denta Clinic Zalău

Manager
Karate Club
TERRA Kid
(11 campioni mondiali)

Iulian
BUTNARU

Dan
MEREU

Bazil
ALBON

Bogdan
DIACONESCU

CEO
ACI Cluj

Acționar CEO
CROCO Onești

Acționar majoritar
Prodvinalco

Acționar CEO
DUAL CONSTRUCT

Structura organizațională
TINERI DE SUCCES

1. Victor Baias – robotică
2. Tudor Chiș – robotică

5. Alexia Curuțașu – volei feminin
6. Cristian Chițigoi – volei masculin
7. Iulia Clițan – campioană mondială la karate
8. Ana Mihaela – campioană mondială la karate

3. Rareș Racoțean – inginerie

4. Adrian Buruș – IT

9. Adelina Buruș – psiholog
10. Dan Bogâldea – designer vestimentar
11. Isabela Sabău – educație privvată
12. Victor Dinică – online marketing
13. Anca Giurgiu – marketing și PR
14. Alina Neamț – marketing și PR
15. Codruța Greu – Autor și Creative Copywriter

Oferta de formare
Managementul germano-elvețian
”PRECIS”

EDUCAȚIA COMPLETĂ A FIECĂREI PERSOANE
Educația formală

Educația informală

- grădiniță, școală, facultate

EDUCAȚIA NON-FORMALĂ

AUTOMANAGEMENT/
MANAGEMENTUL
PROPRIU

Managementul
german QET
(calitate, etică,
transparență)

Managementul
PRECIS
(modelul elvețian)

Obiectivele centrale ale programului sunt:
1) mărirea exponențială a numărului de antreprenori și intraprenori
2) eficientizarea tuturor tipurilor de organizații din societate
(companii private, publice, ONG-uri, primării, consilii județene etc.)

”Think Big, Do Big!”

- familie, prieteni, net,
mediul înconjurător

PRACTICĂ

AUTOMANAGEMENT
Un automanagement corect gândit şi
aplicat, învinge teama de eşec şi ne dă
02
puterea de a păşi
în faţă şi a decide ce
este sănătos pentru noi.

Un automanagement corect gândit şi
aplicat, învinge teama de eşec şi ne dă
puterea de a păşi în faţă şi a decide ce
este sănătos pentru noi.

Teme-cheie:
Partea interioară

Stima, imaginea și încrederea de sine

Dezvoltarea voinței, imaginației, gândirii emoțiilor,
intuiției, memoriei și excelenței.

Partea exterioară (externă)

Planificarea strategică a vieții, Managementul carierei,
Comunicare

Negociere, Vânzări, Educația financiară, Limbi străine

MANAGEMENT GERMAN QET
Quality

(calitate)
Competențe și abilități de conducere
Competențe și abilități sociale.
Leadership
Noțiuni despre colaboratori și angajați
Responsabilitatea individuală
Managementul schimbării, personalului
Managementul de produs
Clienți existenți
Găsirea de noi clienți
Branding
Managementul calității
Predarea controlului de către urmași
Resurse
Procese de producție
Organizația flexibilă
Organizația în permanent proces de
învățare
Inovația
Managementul riscului
Îmbunătățirea permanentă a proceselor

Ethics

(etică)

Etica în afaceri
Încrederea
Diversitate
Siguranța locului de muncă
Protecția datelor
Protecția la locul de muncă
Reducerea sau chiar eliminarea stresului
Sistemul de salarizare și premiere
Programul de lucru
Balans între de lucru și viață personală
Participarea la luarea decizilor
Stabilirea unui raport optim de pers.
feminin
Personalul peste 50 de ani
Incluziunea personalului nou
Reîncadrarea personalului
Pregătirea și dezvoltarea personalului
Respectarea regu/legilor de funcționare
Comerțul corect, Mediul înconjurător
Responsabilitatea socială

Transparency

(transparență)

Cultura organizațională
Identitatea corporației
Transparența organizației
Formarea și stabilirea prețurilor
Contracte și Social Media
Stabilirea țelulilor
Managementul conflictelor
Managementul greșelilor
Furnizori
Marketing
Comunicare
Informații și comunicare
Controlling
Concurență
SWOT (Puncte tari și slabe)
Medierea
Auditul
Ratingul
Certificări și patente

MANAGEMENT PRECIS

Învață cum să te dezvolți, cum să ai
ambiții și cum să îți planifici cariera.
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Teme-cheie:
Sarcini

Instrumente

Reguli de bază









Stabilirea obiectivelor, Organizare
Luarea deciziilor, Formarea echipei,
Controlul



Sedințe, Raportul, Metoda personală de lucru
Bugetul și bugetarea, Formatarea posturilor



Orientat de rezultate, Încadrarea
într-un sistem unitar
Încrederea, Gândirea pozitivă

Beneficii și bonusuri speciale pentru absolvenți
1) Mentoring / consiliere dezvoltare personală în favoarea orientării proantreprenoriale, în mod permanent, online sau fizic
2) Recomandare specială personalizată către organizații partenere care oferă
internship în UE și pe plan internațional
3) ”Tips & tricks” (trucuri și stratageme) pentru plasamentul în peste 500
companii și organizații preselectate din rețeaua proprie sau alianțe ori
rețele conexe
4)Acordarea întâietății la obținerea de burse și de oportunități în favoarea
promovării în carieră pe plan național, european și internațional

Beneficii și bonusuri speciale pentru absolvenți
5) Oportunități pentru dobândirea de competențe și abilități de tip ”lifelong
learning” (pe toată durata vieții, cf. UNESCO Institute și Comisia
Europeană), atestabile pentru maximizarea avantajelor, atât în promovare,
cât și în favoarea organizației, ca manager de toate nivelurile, expert,
consultant, întreprinzător, strategist în orice domeniu uni-, multi- sau interdisciplinar
6)Formarea, întărirea brandului personal al reputației prin toate mijloacele la
modă: web, SEO, blog etc.
7) Invitare și participare în evenimente publice, în mod preferențial, oficiale
sau informale, pentru redresarea și reziliența economico-socială europeană,
inclusiv participare directă în proiecte cu expunere europeană și
internațională

Evaluare și Certificare

După fiecare modul,
se propun scurte teste practice de auto-evaluare.
Certificatul de Absolvire și Anexa de Studii sunt
eliberate în co-tutelă de către Asociația
”Împreună Pentru România Modernă” (IPRM) și
Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”
(CIO-SUERD) - proiect de internaționalizare a
educației -, fondat de către Fundația EUROLINKCasa Europei, membră EUNET - European Network
for Education & Training, cu sprijinul și în
parteneriat cu Academia Română (2012).

Exemple de cariere profesionale

Exemple de cariere profesionale









Project Manager
Întreprinzător afaceri inovative
Expert în cele mai diverse domenii de business
Robotică
Programare 3D
IT
Editare video și cinema
Inteligență artificială

Costurile programului
MODUL I
Automanagement
echiv. 350 Euro
MODUL II
Managementul German QET
echiv. 550 Euro
MODUL III
Managementul Elvețian Precis
echiv. 750 Euro
MODUL IV
Practică
echiv. 350 Euro

Discount
pentru România
Pachet integral:
echiv. 1.500 Euro
– în situația achitării într-o singură tranșă

Echipa
CLUJ NAPOCA

Allia Neamț 0758 089 002
Anca Giurgiu 0755 638 195
Victor Baiaș 0740 067 984

Contacte
office@iprm.ro

BUCUREȘTI
Sever Avram 0723 670 97
Sandu Zamfirescu 0723 699 857

contact@iprm.ro
+40722 365 205
+40726 375 855

facebook.com/impreunapentruromaniamoderna

www.iprm.ro

”Think Big, Do Big!”

Fii pregătit fiind precis!

