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Compania Metodo Studii Consultanță România a fost înființată în 

anul 2012 și este parte din grupul internațional de companii Metodo 

Grupo. 

Prima companie din Grupul Metodo a fost înființată în Vigo, Spania în 

1999. 

Astăzi Grupul Metodo este un complex de companii specializate în 

dezvoltare de proiecte internaționale, formare profesională și soluții 

de e-learning, studii și cercetări de piață, cu sedii în România, 

Columbia, Panama, Mexic, Chile și Peru și experiență de peste 17 

ani în dezvoltarea intensivă de proiecte destinate creşterii 

productivităţii companiilor şi resurselor umane. 
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Misiune - Viziune 

Grupul Metodo și-a propus să devină lider la nivel internațional în asigurarea 

de servicii integrate: consultanță pentru dezvoltarea și implementarea de 

proiecte, formare profesională și soluții de e-learning, studii și cercetare de 

piață, consultanță în formare, educație și cercetare. 
 

Valori 

 Angajamentul față oameni 

 Eficiența 

 Inovarea 

 Atingerea excelenței 

 Diferențierea 

 Onestitatea 

Metodo Studii Consultanță România 
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Servicii oferite: 

 Consultanță în management și implementare a proiectelor; 

 Studii și cercetare de piață; 

 Formare profesională pentru adulți; 

 

Certificări: 

 SR EN ISO 9001/2015 – pentru managementul calității 

serviciilor; 

 SR EN ISO 14001/2008 – pentru managementul de mediului; 

Metodo Studii Consultanță România 
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AUTORIZĂRI 

 Cursuri de formare profesională autorizate ANC 

 Specializare: 

 Manager proiect – 108 ore; 

 Formator – 72 ore; 

 Competențe antreprenoriale – 40 ore; 

 Calificare: 

 Lucrător în comerț – 360 ore; 

 Operator introducere, validare și prelucrare date – 720 ore; 

ACREDITĂRI 

 Servicii de informare și consiliere acreditate ANOFM 

Metodo Studii Consultanță România 
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1) Antreprenoriat și consultanță în management 

 Proiect ”Startup Antreprenorial” 

- Organizarea a 6 grupe de curs Competențe antreprenoriale cu 152 

absolvenți; 

- Servicii de sprijin pentru înființarea de afaceri (acordare subvenții, servicii 

de mentorat și consultanță); 

 Consultanță în management și implementare proiecte 

- Definirea conceptului / ideii de proiect;  

- Identificarea de oportunități și surse de finanțare; 

- Identificarea și coordonarea de consorții și parteneriate; 

- Realizarea de studii de fezabilitate financiară; 

- Execuție / implementare proiect și follow-up; 

 

Experiență Metodo în România (1) 
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2) Studii și cercetare de piață 

 Proiect ”Centre de incluziune socială rurală – CIS Rural” 

- Studiu privind nevoile specifice persoanelor cu dizabilitati și ale 

persoanelor de etnie roma; 

 

 Proiect ”Programe educationale și de consiliere pentru 

prevenirea abandonului școlar în Județul Vaslui” 

- Studiul privind analiza pieței muncii din perspectiva nevoilor de 

competențe și deprinderi necesare angajatorilor pentru tinerii angajați; 

- Studiu de evaluare a impactului acțiunilor efectuate pentru grupul țintă; 

Experiență Metodo în România (2) 
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2) Studii și cercetare de piață 

 Proiect ABIL – Asistenta individualizată pentru integrarea durabilă 

pe piața muncii a persoanelor vulnerabile 

- Studiu privind piața muncii în regiunile București - Ilfov, Centru și Nord Vest. 

 Proiect INSECTRISK 

- Sondaj privind perceptia asupra prevenirii și managementului de risc de 

proliferare a insectelor în zona transfrontaliera; 

- Studiu preliminar privind riscul de proliferare excesivă a populației de insecte 

în partea română a zonei de graniță România – Bulgaria. 

- Sondaj privind impactul studiului și strategiei comune de prevenire și 

management al riscurilor de proliferare a insectelor în zona transfrontaliera; 

Experiență Metodo în România (3) 
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3) Formare profesională pentru adulți 

 Proiect ”ABIL – Asistență individualizată pentru integrarea 

durabilă pe piața muncii a persoanelor vulnerabile” 

- Organizarea unei grupe de curs Operator introducere, validare și 

prelucrare date cu 24 de cursanți; 

- Organziarea a 3 grupe de curs Competente Antreprenoriale cu 70 de 

cursanți; 

 Proiect “Fii Proactiv, Învață permanent!” – Module de training 

pentru îmbunătățirea abilităților personalului MAE  

- Realizare platformă de e-learning; 

- Realizare 3 suporturi de curs în format electronic; 

- 30 de angajati ai MAE instruiți în domeniul Relațiilor Internaționale în 

sistem e-learning; 

Experiență Metodo în România (4) 
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Metodo Studii Consultanță România 

Adresa: Str. Batiște, Nr. 23, Etaj. I, Sector 2, București. 

Web: www.metodogrupo.com 

E-mail: romania@metodoconsultores.com  

Telefon: +40 213 19 80 50  

Facebook: https://www.facebook.com/metodogroup/  

CONTACT: 

http://www.metodogrupo.com/
mailto:romania@metodoconsultores.com
mailto:romania@metodoconsultores.com
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