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1. UNESCO, ROMÂNIA
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LOGO:

ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
UNESCO-CEPES ROMÂNIA (CENTRUL EUROPEAN PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
SUPERIOR) was establish in Romania from 1972 as a link for the education
between the UNESCO and the Member States from the Sud-East Europe,
Israel, Central Europe and also Canada, USA.
UNESCO-CEPES ROMÂNIA (CENTRUL EUROPEAN PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
SUPERIOR) a fost stabilit în România în 1972 la Bucureşti ca un centru
descentralizat pentru Centrul European pentru învăţământ Superior. Centrul
promovează cooperarea internaţională în sfera educaţională între UNESCO şi
statele membre din Europa de Sud Est,Europa Centrală şi estică şi de
asemenea răspunde de zonele Canada,USA şi Israel.
TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
This organization support us with the information about the project aims, to the
disseminations activities, human resources, to promote the Didactic Guide and
the other materials.
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Această organizaţie ne sprijină cu informaţii şi alte materiale necesare pentru
proiect, la activităţile de diseminare a rezultatelor proiectului,implicarea
persoanelor care sunt în grupul ţintă,la promovarea Ghidului Didactic şi a
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Anexelor realizate în formări cu adulţi şi tineri în căutarea primului loc de
muncă.

2.AMBADASA SPANIEI LA BUCUREŞTI, DIRECŢIA PENTRU EDUCAŢIE
LOGO:

ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
The Department for Education from The Spain Embassy in Bucharest develop
the activities in the education field. This organization work with the Romanian
governmental and non-governmental organization to promote the educational
projects in the field of education and to promote the Spanish culture and
civilization. In the same time this organization represent Spain Embassy in the
UN program Alliance of Civilizations.
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DEPARTAMENTUL PENTRU EDUCAŢIE din cadrul AMBASADEI SPANIEI la
Bucureşti este unul care desfăşoară activităţi în domeniul învăţământului,al
bunei cooperări între instituţiile din domeniul educaţional din România şi
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Spania.De asemenea are un rol important în cadrul programului Naţiunilor
Unite,Alianţa Civilizaţiilor.
TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
This organization work for the contacts with other organization with the goal is
to promote the Didactic Guide and the final products of the INTEPA project. On
the same time we work together to promote the project by the Cervantes
Institute.
Această organizaţie ne sprijină în realizarea unor contacte cu alte organizaţii
din ţara noastră şi din alte state ale UE contribuind semnificativ la dezvoltarea
activităţilor proiectului,la implicarea tinerilor în căutarea primului loc de muncă şi
de asemenea la promovarea Ghidului Didactic şi a Anexelor proiectului la nivel
naţional şi european prin centrele culturale Cervantes.
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3.CONSILIUL LOCAL BALOTEŞTI, ILFOV
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LOGO: Not available
ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
Balotesti is situated in the north part of Bucharest, on 20 KM North from our
capital. The village is not far from Snagov village, in South have the Otopeni
city, in East the Moara Vlasiei county, in West the Corbeanca village and on
Noth-West the Peris village.
The village have 3 little village: Balotesti, Saftica, Dumbraveni. The total surface
is 5122 ha. The Local Council have the goals to realize the decisions to
contribute to the development of this village and the region of this village.
Comuna Baloteşti este situată în partea nordică a Judeţului Ilfov,la aproximativ
20 Km nord de Municipiul Bucureşti.Se învecinează la nord şi nord-est cu
comuna Snagov,la sud cu oraşul Otopeni,la est cu comuna Moara Vlăsiei,la
vest cu comuna Corbeanca iar la nord-vest cu comuna Periş.
Comuna are în componenţă trei sate:Baloteşti,Săftica şi Dumbrăveni.Suprafaţa
totală este de 5122 ha.Consiliul Local are ca atribuţie principală realizarea de
hotărâri care să contribuie la dezvoltarea comunei şi la bunăstarea cetăţenilor
ei.
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TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
The Local Council Balotesti support is to identify the target groups of the project
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activities, to the dissemination of the final products of the project at the local
and regional level, to develop the project activities and to the improvement of
the project Didactic Guide.
Consiliul Local Baloteşti ne sprjină la identificarea grupurilor ţintă ale proiectului,
la diseminarea şi promovarea produselor finale ale proiectului la nivel local şi
regional,dezvoltarea activităţilor şi iniţiativelor adresate dezvoltării unei noi
profesii şi a creării a noi locuri de muncă pentru tineri.

4.EUROPEAN PARTNERSHIP CO.
LOGO:

ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
European Partnership Co.is a private company that the goal is foreign affairs
and public relations consultancy. The company activities are developed at the
European and Asiatic level. The company clients are governmental and nongovernmental organizations.
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European Partnership Co. este o companie privată care are ca obiect de
activitate consultanţa în probleme de politică externă şi relaţii publice.Aria de
activitate este una ce se derulează la nivelul European şi Asiatic.Clienţii

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
Con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea

companiei sunt autorităţi guvernamentale şi non guvernamentale din diverse
state.
TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
European Partnership Co. supports is to develop the project activities by the
promoting of the project final products at the European and international levels,
to identify the target groups ,to realize the project dissemination activities.
European Partnership Co.sprijină dezvoltarea activităţilor proiectului prin
promovarea produselor finale ale acestuia la nivel European şi internaţional,prin
identificarea grupurilor ţintă propuse prin proiect,contribuie semnificativ cu
informaţii şi materiale care pot sprijini dezvoltarea activităţilor proiectului.
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5.COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, BUCUREŞTI,SECTORUL 1
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LOGO:

ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
National College Ion Neculce is a state institution from Bucharest that was
founded in 1922.The national College Ion Neculce have around 1000 students
and the organization is structured on the education levels from the 5 classes to
the last year of the high school in Romania when the students have around 18
years.
Colegiul Naţional Ion Neculce este o instituţie de învăţământ din Bucureşti
înfiinţată în anul 1922.Colegiul Naţional Ion Neculce are aproximativ 1000 de
elevi şi se structurează pe niveluri de învăţământ de la clasele aVa la clasa
terminală de liceu profil teoretic. Prin activitatea deosebită a profesorilor liceului
tinerii

ce

termină

studiile

liceale

în

cadrul

instituţiei

dobândesc

capacităţi,deprinderi şi aptitudini ce îi integrează în mod strălucit în dinamica
societăţii contemporane.
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TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
National College Ion Neculce support is to develop the project activities by the
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human resources, informational resources and the logistic resources. The
Director Prof.Dr.Catalina Olaru is directly involved in the project activities. To
the training program the teenagers from this institution are the most important
participants.
Colegiul Naţional Ion Neculce sprijină dezvoltarea proiectului prin resurse
umane, informaţionale şi logistica necesară diseminării produselor finale ale
proiectului.Doamna Director Prof.Dr.Cătălina Olaru direct implicată în derularea
activităţilor proiectului sprijină promovarea proiectului şi identificarea grupurilor
ţintă .Tinerii ce au participat la activităţile proiectului sunt elevi ai Colegiului
Naţional Ion Neculce .

6.

GUVERNUL

ROMÂNIEI-DEPARTAMENTUL

PENTRU

RELAŢII

INTERETNICE
LOGO:
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ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
The department was founded by the Governmental Decision no.111/2005 .The
mission department is to promote Romania’s ethnic diversity by consolidating
and widening support for our multicultural society. To this end, we initiate and
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develop programs designed to improve the protection system for national
minorities, work out strategies to combat racism and xenophobia, and give
support to organizations active in the field.
Departamentul a fost înfiinţat conform Hotărârii de Guvern nr.111/2005 privind
organizarea

şi

funcţionarea

Departamentului

pentru

Relaţii

Interetnice.Departamentul pune în aplicare politica stabilită prin programul de
guvernare în domeniul relaţiilor interetnice,eleborează şi supune Guvernului
spre aprobare strategii şi politici pentru păstrarea ,afirmarea şi dezvoltarea
identităţii etnice a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,cultivă valorile
comune,combaterea discriminării şi a prejudecăţilor prin promovarea diversităţii
culturale.
TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
The Department for the Interethnic Relationships support is the development of
the project activities, to identify the target groups, the dissemination activities
and to identify the potential places for the Interpretation activities.
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Departamentul pentru Relaţii Interetnice a spijinit derularea activităţilor
proiectului

prin

ţintă,activităţi

de

promovarea
diseminare

ideilor
şi

proiectului,

media

ce

identificarea

grupurilor

promovat

obiectivele

au
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proiectului,identificarea locurilor cu potenţial pentru Interpretarea valorilor
Patrimoniului Naţional,fotografii relevante pentru Dosarul proiectului.

7.ASOCIAŢIA TINERI PENTRU VIITOR 2006,PETROŞANI
LOGO:

ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
The Youth for Future Association 2006 from Petrosani, Romania is a nongovernmental organization that the goal is to promote at the international level
the Values in general, cultural values, historical values, students etc. The
organization activities are with and for the students from the high-schools from
Petrosani. On the same time they work on the UN projects.
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Asociaţia Tineri pentru Viitor 2006 este o organizaţie non-guvernamentală care
promovează valorile UE la nivel naţional şi internaţional. Activităţile organizaţiei
cuprind spaţiul tinerilor de vârstă liceală şi gimnazială din zona unde îşi

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
Con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea

desfăşoară activitatea şi anume Petroşani,Judeţul Hunedoara.De asemenea
colaborează cu Organizaţia Naţiunilor Unite,România în diverse proiecte.
TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
This organization support is for the promotion activities of the final products of
the INTEPA project and also for the promotion of the Didactic Guide.
Această organizaţie sprijină derularea activităţilor proiectului prin acţiuni de
promovare a produselor finale şi de asemenea prin resurse informaţionale.Va
contribui la diseminarea produselor finale, a Ghidului Didactic şi a Anexelor
proiectului.

8.BUBBLE AND SPLASH LTD.,LONDON, UK
LOGO:
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ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
Bubble and Splash company is a private company from London,UK. The
company work as a club for the students that like to make sports. The club
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members are teenagers(14-25 years) and children (10-14 years).
Compania Bubble and Splash este o companie cu capital privat cu sediul
central în Londra,Marea Britanie.Compania funcţioenază ca un club ale cărui
activităţi sunt sportive şi membrii clubului sunt tineri cu două grupe de vârste
10-14 ani,14-25 ani.
TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
This private organization support is the development of the INTEPA project
activities, to identify the human resources, to promote the final products. On the
same time this organization can promote the project with the logistic and
informational resources.
Această organizaţie sprijină dezvoltarea proiectului INTEPA prin identificarea
grupurilor ţintă şi de asemenea la promovarea proiectului şi a produselor
finale.De asemenea sprijină şi diseminarea informaţiilor legate de produsele
finale ale proiectului,contribuie cu informaţii şi materiale logistice pentru bunul
mers al activităţilor proiectului.
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9.ADA’S CONSULT SRL, BUCHAREST

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
Con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea

LOGO:

ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
The company goal is the juridical consultancy for the state companies and the
private companies. These organizations work with an important human
resources from Romania.
Compania asigură consultanţă juridică pentru diverse companii de stat şi cu
capital privat.Consultanţa acestor companii asigură suportul pentru aproximativ
50 de companii din Romania şi alte state membre ale UE.Contactele pe care le
are se plasează şi în spaţiul organizaţiilor nonguvernamentale de tineret şi de
asemenea în spaţiul organizaţiilor care se ocupă de reconversia profesională.
TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
This organization support is the promotion of the final products of the project, to
the dissemination activities.
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Această organizaţie sprijină dezvoltarea proiectului INTEPA prin identificarea
grupurilor ţintă şi de asemenea la promovarea proiectului şi a produselor finale.
De asemenea sprijină şi diseminarea informaţiilor legate de produsele finale ale
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proiectului, contribuie cu informaţii şi materiale logistice pentru bunul mers al
activităţilor proiectului.

10. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
LOGO: Not available.
ENTITY DESCRIPTION/DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI:
The Municipality of Bucharest is the central local authority of Bucharest that
manages all the problems of the romanian capital. Bucharest have 6 districts,
Sectoare with an elected mayor and all the districts by an elected General
Mayor.
Primăria

Muncicipiului

Bucureşti

este

autoritatea

locală

centrală

care

gestionează problemele Municipiului Bucureşti,capitala României.Bucureştiul
este structurat în 6 Sectoare,fiecare având un primar ales pentru 4 ani şi un
Primar

General

al

Municipiului

Bucureşti

care

conduce

această

instituţie.Activitatea organizaţiei este vastă acoperind toată problematica unei
localităţi de dimensiunile Bucureştiului.

Proyecto Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-21053
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación
en el campo de la Interpretación del Patrimonio

TYPE OF AGREEMENT REACHED WITH THIS ENTITY/TIPUL DE ACORD
REALIZAT CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE:
The Muncipality of Bucharest support is the development of the project
activities, to identify the target groups,the dissemination activities and to identify
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the potential places for the Interpretation activities.
Primăria Municipiului Bucureşti ne sprijină cu informaţii şi cu promovarea
produselor finale ale proiectului.De asemenea Municipalitatea Bucureşti prin
intituţiile educaţionale de stat pe care le are în subordine ne sprijină cu resursa
umană şi informaţională pentru organizarea curusrilor pilot şi promovarea
Ghidului Didactic.
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