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Cei 10 manageri
participanţi la vizita de studiu

Nr.
crt.

Nume şi Prenume Comuna / Judeţul

1 Csirikas Barna Belin / Covasna

2 Savatin Alexandru Cumpăna / Constanţa

3 Dragomir Leontina Măicăneşti / Vrancea3 Dragomir Leontina Măicăneşti / Vrancea

4 Costea Tudorel Şendreni / Galaţi

5 Broască Marcel Vădeni / Brăila

6 Nedelcu Cristiana Raluca Ciulniţa / Ialomiţa

7 Ivan Alexandru Coşoaia-Videle / Teleorman

8 Mehedinţu Simona Floreşti-Stoeneşti / Giurgiu

9 Stângaciu Vasile Mânăstirea / Călăraşi

10 Neacşu Constantin Lavinius Odobeşti / Dâmboviţa



Cei 10 angajaţi
participanţi la vizita de studiu

Nr.
crt.

Nume şi Prenume Comuna / Judeţul

1 Mihailă Camelia Buneşti / Braşov

2 Köllő Hunor Ciumani / Harghita

3 Nicola Alin Roman Gârda de Sus / Alba3 Nicola Alin Roman Gârda de Sus / Alba

4 Enache Laura Saschiz / Mureş

5 Vasiliu Daniela Valea Viilor / Sibiu

6 Burlacu Traian Chiojdu / Buzău

7 Tudorache Iuliana Jurilovca / Tulcea

8 Stefan Anisoara Jurilovca / Tulcea

9 Sorescu Elena Larisa Brebu  / Prahova

10 Duinea Alexandru Priboieni / Argeş



Modele de urmat I
Bryson Charitable Group – model de intreprindere de economie

socială
De fapt este un grup de companii (corporaţie caritabilă) – 39 birouri,

130 de voluntari, 680 de angajaţi şi 26.000 servicii/zi
De ex:
• Bryson Recycling - asigura 60% din serviciile de salubrizare pentru

orasul Belfast, tone de materiale selectate şi prelucrate în fiecare zi,
maşini special create pentru preluarea deşeurilor (brevetate şi
comercializate de Bryson)

• Bryson Care – servicii sociale (îngrijire la domiciliu, îngrijire pentru
persoane le recent externate din spital, consiliere familială, etc.)
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Bryson Recycling I



Bryson Recycling II



Bryson Recycling III



Modele de urmat I (continuare)
Bryson Charitable Group – întreprindere de economie socială

• Bryson Future Skills – servicii de instruire şi consiliere în vederea
angajării / integrării pe piaţa muncii (stagii de pregătire, cursuri de
pre-angajare, programe suport pentru angajarea persoanelor aflate
la vârste de peste 50 de ani, formare profesională ‘pentru succes’)

• Bryson Multi-Cultural Resource Centre – suport pentru integrarea în
societate a persoanelor de etnie romă (95% dintre romii nomazi din
imprejurimile Belfast-ului vin din România)
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Modele de urmat II
• Vizita la Ditty’s Bakery (Brutăria-Patiseria lui Ditty) –

Robert Ditty
– Respectarea tradiţiei;
– Transferul de cunoştinţe / bune-practici de la o

generaţie la alta;
– Principii de dezvoltare a afacerii (diferite tipuri de

promovare a produselor);
– Accent asupra exportului.
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Modele de urmat III
• Essential Designs (Proiectări Esențiale) – Fabrica de

mobilă - Oliver Higgins
Flexibilitate si adaptare la cerinţele pieţei

• producţie de uşi (inclusiv uşi anti-incendiu),
• producţie de mobilă (de bucătărie, de baruri şi de magazine).
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Essential Designs



Modele de urmat IV
• Business in the Community - Școala pentru copii cu

nevoi speciale Roddensvale
– Şcoală din sistemul public;
– Sprijinită prin iniţiative private din comunitate

(parteneriat public-privat);
– Dotări;
– Activităţi.
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Școala Roddensvale III



Școala Roddensvale IV



Modele de urmat V
• ITEC/ ARC Healthy Living Centre (Centru pentru o viață

sănătoasă) - Jenny Irvine şi Tiernach Mahon
– Un Centru de Ocrotire pentru copii pe timp de zi;
– Impact de transformare asupra comunităţii locale;
– Construit şi funcţionând cu sprijinul comunităţii locale.
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Modele de urmat VI
• Schema ‘farm safe’ (siguranța la fermă) – John Spiers,

Director Executiv Sănătate şi Siguranţă pentru Irlanda de
Nord (Health and Safety Executive for Northern Ireland -
hseni) – educaţia la fermă (Sănătate şi Securitate în
Muncă, Promovarea Sănătăţii, Promovarea Sănătăţii la
Locul de Muncă, educaţia copiilor şi a celorlalţi membri
ai familiei, etc.), amenajări ale spaţiilor fermei, aplicarea
legislaţiei, campanii de informare.

• Vizita la ferma de animale din Boho - John Leonard
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Ferma de animale din Boho



Modele de urmat VII
• Metode de promovare a sănătății la locul de muncă &

Exemple practice – Eamon O’Kane, Derry Healthy
Cities
– Cu această ocazie a fost prezentat şi programul de Promovarea

Sănătăţii la Locul de Muncă de la fabrica companiei Seagate.
– De asemenea a fost prezentat şi a fost vizitat programul de

asistenţă de sănătate în comunitate – Healthy Living Centre.
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Asemănări şi deosebiri
• Programul de Dezvoltare Rurală pentru Irlanda de Nord

(DARD) - Gareth Evans, Departamentul pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală - vezi PNDR

• Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi rurale – Andy
Reilly, Invest NI – consultanţă

• Rolul Departamentului pentru Forţă de Muncă şi Instruire
(Department for Employment and Learning - DEL) -
Roisin Sloan – implicarea autorităţilor locale şi centrale
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Mulţumire ….

• Belfast Healthy Cities;
• Gazdelor din Irlanda de Nord;
• Fundatia Romtens;
• Audienţei de astăzi. 
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