“AUR” - ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A
SPECIALIȘTILOR ÎN RESURSE
UMANE

”AUR” - A.N.S.R.U
„AUR” A.N.S.R.U – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane este o organizaţie

profesională, non-profit şi neguvernamentală cu o vastă experienţă în derularea activităţilor
de instruire, consultanţă şi consiliere în domeniul resurselor umane și incluziunii sociale,
promovarea economiei sociale, precum și în implementarea a diverse campanii dedicate
educației pentru dezvoltare.
În cei 18 ani de activitate, “AUR” a derulat peste 30 de proiecte în parteneriate, create atât la
nivel naţional cât şi international, cu implicarea a peste 10.000 beneficiari direcţi sau
indirecţi.
Astfel, “AUR” a derulat numeroase proiecte cu caracter multistakeholder privind respectarea
condiţiilor de muncă şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale în cadrul companiilor care
activează în România, precum şi proiecte ce vizează promovarea conceptului de muncă
decentă, a responsabilităţii sociale corporative şi a comerțului echitabil la nivel global.

Proiecte “AUR” co-finanţate de Comisia Europeană prin programul dedicat educaţiei pentru

dezvoltare:

- “Boost for sustainable European supermarket store-brands as a key driver for the EYD
2015 and beyond” DCI NSA ED/2014/338-451 (în calitate de partener)
Romania, Austria, Bulgaria, Poland, Lithuania, Brazil, Greece, El Salvador, UK, Cyprus, Estonia, Cameroon,
Ghana, Italy, Slovenia, Latvia, France, Malta, the Netherlands, Belgium, Hungary, Germany, Finland, Indonezia

- “Multiplying Decent Work- Decent Life!” DCI NSA ED/2012/279-811 (în calitate de
aplicant principal)
Romania, Austria, Bulgaria, Poland, Lithuania, Brazil

- “Fit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry”

DCI-NSA-ED/2012/279-938 (în calitate de partener)

Germany, UK, Romania, Bulgaria, Slovakia, Moldova, El Salvador, Nicaragua

- “Decent Life – Decent work. Enhancing international strategies and policies of trade
unions” DCI NSA ED/2008/153-557 (în calitate de partener)
Romania, Austria, Bulgaria

- “Mobilizing for a sector dialogue for the improvement of working conditions in the

globalized toy industry” DCI NSA ED/2008/153-558 (în calitate de partener)

Austria, France, Romania, Poland, Czech Republic

- “Building support in the New Member States for gender-sensitive and responsive
European development cooperation” DCI NSA ED/2008/243 (în calitate de asociat)
UK, Poland, Romania, Czech Republic , Bulgaria, Slovakia

“În viziunea noastră, activitatea “AUR” presupune satisfacerea nevoilor a cât mai
multor categorii profesionale, informarea şi educarea continuă în spiritul drepturilor
recunoscute pe plan naţional şi internaţional şi, nu în ultimul rând, promovarea
unui dialog efectiv şi eficient între toţi actorii sociali implicaţi.”

