Invitatie Conferinta 25.04.2005- Clubul Diplomatic,
Bucuresti
BUCURESTI - 22 aprilie 2005 ora 09:27
Comunicat tip General in Afaceri

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
(CNIPMMR), promotor al proiectului Leonardo Da Vinci- RO/02/B/F/PP – 141030European SME – Pro Active Manager - Implementarea unui model şi a unor
instrumente de lucru având drept scop dezvoltarea regională durabilă prin
creşterea preocupării pentru responsabilitatea sociala a IMM-urilor, organizeaza
Luni, 25 Aprilie 2005, la Club Diplomatic, Bucuresti, Conferinţa finală în vederea
prezentării rezultatelor proiectului.

Proiectul, desfăşurat în parteneriat cu alte 8 instituţii din 6 tări ( Spania, Italia,
Finlanda, Germania, Polonia, Grecia), are ca scop creşterea gradului de conştientizare,
la nivelul managerilor de IMM-uri, asupra importanţei adoptării metodelor inovative de
invăţare, ca instrumente necesare pentru angajarea voluntară în aplicarea principiilor
responsabilitaţii sociale a întreprinzătorilor (CSR - Corporate Social Responsibility).În
acestă direcţie au fost desfăşurate o serie de activitaţi privind identificarea
caracteristicilor naţionale şi regionale, ce caracterizează acceptarea responsabilitaţilor
sociale, definirea profilului managerului pro-activ european care, în mod voluntar, să
contribuie la îmbunătaţirea societaţii şi la păstrarea mediului înconjurator, precum şi
dezvoltarea unor instrumente de training, în scopul îmbunataţirii abilitaţilor
manageriale în vederea asumării responsabilitaţilor sociale.Aceste activitaţi au ca
rezultat crearea de:-instrumente de training si materiale de referinta multi-lingvisticerepregătirea trainerilor şi a managerilor participanţi la fazele de testare a
instrumentelor create-concepte naţionale de marketing şi materiale
promoţionaleProgramul Conferinţei :10.00- 11.15Elemente de responsabilitate socială
pentru IMM-uri11.15- 11.30 Pauză de cafea11.30- 13.00 Prezentarea proiectului şi a
partenerilor13.00- 14.00 Pauză de masă14.00- 15.15 Prezentarea rezultatelor
proiectului şi lansarea CD-ului15.15- 15.30Pauză de cafea15.30- 17.00

DiscuţiiMenţionăm de asemenea că în cadrul Convenţiei Mondiale a IMM-urilor –
WASME 2005 ce va avea loc în perioada 15-18 Mai în Bucuresti, se va organiza un
seminar de informare inclus în Campania Europeană de informare privind
Responsabilitatea Socială, finantata de Comisia Europeana dupa cum urmează:Luni,
16 Mai 2005, orele 14.30- 16.00, Sala Nicolae Bălcescu – Palatul ParlamentuluiMarţi,
17 Mai 2005, orele 11.00-17.30 Hotel Marriott BucureştiVă rugăm să confirmati
participarea la evenimentul din data de 25.04.2005 prin fax la 021/312.91.98 sau email proiecte@smeprojects.ro. pâna Vineri, 22 Aprilie 2005.ora 17.00 .Pentru întrebări
suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel: 021/312.68.93 int 122. Persoana de
contact: Cătălina Movileanu.Mentionam ca accesul la acesta conferinta este gratuit.Cu
mulţumiriCristina MuşatDirector Proiecte CNIPMMR
Despre CNIPMMR
--proiecte@smeprojects.ro
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