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poziţionare

● Suntem un cabinet de consultanţă "neconvenţional" prin spirit, 
abordare şi atitudine, prin istoric şi formare.

● Suntem deschişi spre universalitate - nu lăsăm problemele 
partenerilor “la voia limitelor”. Mergem în legitim până unde este 
nevoie pentru rezolvarea problemelor.

● Putem concura prin specific şi diferenţiere dar şi prin 
creativitate cu aproape orice competitor la nivel internaţional.

● Nu ne considerăm furnizori şi nu căutăm clienţi, ...

● ... ne dorim parteneri pentru Parteneri 



  

suport, susţinere, infrastructură a 
demersului - repere de biografie profesională

● pentru o imagine globală asupra unui inventar sumar al competenţelor şi potenţialului 
nostru vă invităm să consultaţi următoarele documente de prezentare

– http://aa1.ro/cv

● ....aa, af, ag, aj

http://e11.ro/n_RU/cv0.htm


  

spaţiul serviciilor
● serviciile de bază sunt în domeniul consultanţei şi consilierii personale

● oferim în extensie servicii speciale în domeniul creativităţii şi creaţiei

● domeniile de bază legate de istoricul nostru sunt:

–  soluţii - inovaţii - invenţii

– start-up - audit - optimizare - modernizare - dezvoltare

– finanţare - fonduri de dezvoltare: EU - RO -  INTL.

– antreprenoriat - cercetare - management - marketing - PR

– informatică - comunicaţii - automatizări - robotică

– concepte - arhitecturi - scenarii - simulări - politici - strategii 

– securitate globală

● domeniile pentru care prestăm servicii pot fi oricare, în principiu

● informativ şi orientativ puteţi consulta ofertele noastre anterioare care 
pot să nu mai fie de actualitate în anumite privinţe:

– http://e11.aa1.ro/eu-ro-projects/fs/a_mrk/start.htm

– http://e11.aa1.ro/eu-ro-projects/fp7/

http://e11.aa1.ro/eu-ro-projects/fs/a_mrk/start.htm
http://e11.aa1.ro/eu-ro-projects/fp7/


  

abordare
● Abordarea lucrărilor şi proiectelor în care ne implicăm are la bază 

neconvenţionalul pozitiv, creator şi abordarea universală, globală, 
integratoare, vizionară, progresistă fără să neglijeze tradiţionalul şi 
conservatorismul valoros, acolo unde este aşa.

● Pentru o abordare la nivelul unor exigenţe înalte suntem pregătiţi şi deschişi 
să colaborăm cu orice specialist serios, onest, competent şi responsabil 
pentru aceasta putând să subcontractăm la rândul nostru servicii de 
consultanţă şi consiliere pe proiect acolo unde considerăm necesar.

● Portofoliul nostru "comPot - competenţă şi potenţial" dispune de un 
fundament solid bazat pe calităţi native importante când vorbim de potenţial 
şi de o bază largă de cunoaştere esenţială - filozofie riguroasă şi cunoaştere 
ştiinţifică şi ezoterică (prin intuiţie, fler, inspiraţie, ...) pentru partea de 
competenţe. 

● Pe acest plan orizontal susţinem verticale de specializare şi profesionism 
aflate în continuă dezvoltare, expansiune şi aprofundare.

● Abordarea este multidisciplinară, interdependentă, relaţionată şi integratoare 
sinergetic. 



  

integrarea comPot

Ceea ce ne permite să afirmăm că oferta noastră se adresează în principiu 
oricui, aproape fără excepţie, persoane fizice sau juridice este:

●  pentru persoane juridice - disponibilitatea şi competenţele specifice pentru integrarea 
poziţiilor din portofoliul comPot personal în proiecte şi organizaţii diverse pentru 
completarea pe proiect a portofoliului comPot al acelor organizaţii. Chiar şi cele mai 
renumite şi performante instituţii internaţionale, chiar şi cele mai mari, pot fi în situaţia 
în care elemente din portofoliul comPot al igNic° să fie dorite sau chiar de neînlocuit 
pentru obţinerea anumitor rezultate.

● pentru persoane fizice - abordarea şi competenţa universală, globalistă, integratoare, 
ne recomandă ca punct de plecare în utilizarea serviciilor de consiliere personală şi 
consultanţă generală.

● pentru toate situaţiile, acolo unde este nevoie, oferim consultanţă specializată legată 
de activităţile în care am lucrat mult timp şi avem experienţă în diverse grade funcţie 
de activitatea în cauză.

● competenţele speciale care ne permit o astfel de poziţie sunt legate  de domeniul 
cunoaşterii, înţelegerii şi comunicării, al educaţiei şi disciplinei, al filozofiei, al 
psihologiei şi al inventicii.



  

o propunere inedită ne legitimează 
spiritul întreprinzător inovator

● În decursul anilor am constatat că la nivelul fiecărei persoane şi instituţii se 
acumulează valori importante utilizabile în activitate, considerată global, cele 
mai importante fiind competenţele şi potenţialul pe de o parte şi conexiunile 
socio-profesionale pe de alta. Rămâne esenţial şi fundamental că aproape 
tot ce ni se întâmplă, bine sau rău, ţine şi de semeni nu doar de noi.

● Conexiunile, relaţiile sociale şi profesionale sunt o resursă adesea 
nevalorificată corect. De aceea ne-am propus să căutăm soluţii care să 
favorizeze partajarea relaţiilor într-un mod facil şi protejat, relaţia fiind şi o 
componentă personală a vieţii noastre.

● Astfel propunem soluţii contractuale care să permită partajarea conexiunilor 
şi relaţiilor cu grad flexibil de implicare a persoanei care oferă acces funcţie 
de posibilităţi şi interese.

● În acest sens se poate înfiinţa un contract tripartit care să prevadă nivelul de 
mediere al agentului de intermediere precum şi beneficiile primite de acesta.

● Procedând aşa pot fi protejate relaţiile oferind suport pentru protejarea şi 
dezvoltarea încrederii şi îmbunătăţind astfel procesul partenerial ca şi 
beneficiul global.



  

întinderea şi specificul demersului

● Orientarea către universal şi globalitate oferă, în afară de o 
viziune corectă asupra realităţii şi de suport solid pentru 
vizionarism, multe alte beneficii în planul cunoaşterii şi 
înţelegerii esenţiale şi integrate sinergetic care oferă calităţi 
deosebite, putere şi stabilitate  demersului întreprinzător oferind 
bază şi sustenabilitate pentru cutezanţă şi temeritate - calităţi 
fundamentale pentru dezvoltare şi progres.

● Specificul neconvenţional permite detaşarea de prejudecăţi şi 
reguli, de ceea ce este ştiut deja şi face loc "visării", explorării 
"nelimitate", “zborului creator” neîngrădit, jocului psiho-
intelectual şi spiritual "năzdrăvan", propunând adesea "aberaţii" 
şi "utopii" valoroase, acestea fiind bază, fundament şi esenţă 
pentru o stare de lucru entuziastă care amendată lucid şi corect 
favorizează apariţia declicului care generează inovarea 
pragmatică, aplicabilă, valorificabilă socio-economic.



  

specificul specializării şi profesionismul
● Fundamentul universal neconvenţional reprezintă cel mai potrivit suport astăzi pentru 

dezvoltarea specializării şi profesionismului.

● Dacă în mod tradiţional acestea se refereau şi aveau ca obiect al perfecţionării competenţe 
ţinând de domenii ştiinţifice tradiţionale noi am schimbat abordarea adaptându-ne vremurilor 
Societăţii Informaţionale în care problema nu mai este să ajungi la teorie, cursuri, educaţie, date 
şi informaţii, mai ales când eşti autodidact, ci la modul în care combini, integrezi şi foloseşti 
informaţia punând-o în structuri şi reprezentări cu impact puternic asupra cunoaşterii, înţelegerii 
şi comunicării de volum. Rapide, eficiente, integratoare şi cu largă vizualizare a datelor 
structurate şi a interactivităţii cu acestea în timp real acestea oferind suport de cea mai înaltă 
clasă pentru concluzie şi decizie şi apoi pentru proiectare şi planificare, procese finalizate cu 
documente programatice, procedurale, de comunicare, de execuţie şi raportare de cea mai 
înaltă calitate.

● Cele mai dezvoltate verticale rămân cele legate de soluţionare, creativitate şi inventică, de 
cunoaştere înaltă şi înţelegere profundă a realităţilor care stau la baza serviciilor de consultanţă 
şi consiliere.

● La nivelul proiectului ne putem asuma şi rol de management secundar la nivel de top, 
complementar funcţiei consultative.

● Servicii importante putem presta în domeniul educaţiei, formării şi perfecţionării personale şi la 
nivel de echipă.

● Realizarea de instrumente digitale şi nu numai este de asemenea un obiectiv important al 
oricărei instituţii iar noi putem oferii soluţii valoroase în acest domeniu.

● Toate acestea stau la baza inovaţiilor şi invenţiilor de produse şi servicii pentru orice domeniu, 
inclusiv pentru profesii liberale, activităţii ONG-urilor sau pentru spaţiul politic.



  

prestări » structură şi conţinut
● Organizarea activităţii igNic°Cab propune modularitate, flexibilitate şi interconectare dinamică.

● Întreaga activitate internă şi externă are la bază proiectul. Structura organizatorică este astfel: 

– Program

● Sistem de obiective

● Proiecte

– Sistem de obiective
– Lucrări

● Activităţi
● Prestatori
● Necesar
● Planificare

– =========================================================

● Documentele programului, proiectului, lucrării, activităţii

– Programatice, de comunicare, procedurale,
– de execuţie, de raportare, de livrare

● Această standardizare permite contractarea şi execuţia pe bază de deviz de lucrări şi facilitează 
cuantificarea utilizării de resurse şi a costurilor precum şi raportarea şi livrarea rezultatelor, bază 
pentru decontări parţiale.

● În plus permite delegarea, partajarea şi distribuirea activităţilor pe persoane permiţând 
personalului beneficiarului sau terţilor să preia anumite părţi de activitate îmbunătăţind 
economia proiectului.



  

costuri

● Fiind la începutul unui nou capitol de viaţă profesională comercială, după 
mulţi ani, pentru 2016 ofera noastră va anexa preţuri convenţionale şi 
condiţii comerciale flexibile, adaptabile proiectelor în care ne angajăm.

● Onorariu igNic°Cab2016

a palierul PRELIMINAR - servicii plătite prin SMS cu credite sau prin PayPal

b palierul DEMO - pentru clienţii noi - preţuri începând de la 25 EURO pe oră

c palierul CONSULTANŢĂ GENERALĂ - de la 55 EURO pe oră

d palierul CONSULTANŢĂ SPECIALIZATĂ - de la 95 EURO pe oră

e palierul CERCRETARE - INOVARE - preţuri de la 250 EURO pe oră

● Pentru poziţiile d şi e putem să solicităm comision din beneficiile financiare obţinute 
în urma contribuţiei noastre socio-profesionale acolo unde aceasta se poate aplica, 
tipul de contract fiind stabilit de comun acord.

● Preţurile sunt revizuite în mod ordinar anual pentru a reflecta corect deopotrivă evoluţiile pieţei şi creşterile la 
nivelul competenţelor şi calităţii prestaţiilor şi a sferei de aplicare sau extraordinare dacă evoluţii 
extraordinare la nivelul mediului economic şi politic motivează legitim aceasta. Modificările ofertei sunt 
notificate la timp.



  

contact ŞI contract
● Din "Tipuri de contrtacte" utilizabile de igNic°Cab

– CONTRACT “CLASIC”

– CONTRACT ABONAMENT

– CONTRACT "LA BENEFICIAR"

– CONTRACT AFILIAT

– CONTRACTUL DETAŞARE

– CONTRACT ASOCIAT ÎN PARTICIPAŢIUNE

– CONTRACT PARTENER

– Alte tipuri: comision, intermediere, mandat, ....

– Clauză "BARTER" la contractul de bază

● contact - igNic°Cabinet, Bucureşti

– www.igNic.aa1.ro/virtCab

– virtCab@aa1.ro ♦ g@e11.ro

– tel. 0735 878 939

– www.linkedin.com/in/ignic ♦ www.x.aa1.ro

– Skype: ignic77 ♦ WhatsApp: igNic ♦ Gmail: gabion7 ♦ Yahoo: ionel_niculescu



  



  

igNic°Cabinet vă aşteaptă 
într-o relaţie de parteneriat 

pe termen mediu şi lung bazată pe  
încredere, loialitate şi prietenie,

onestitate, competenţă şi responsabilitate.

Cu sinceritate,
igNic°

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ionel Gabriel Niculescu

consultanţă şi consiliere personală
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