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3.4.3.6. Crearea condiţiilor pentru amplificarea accesului furnizorilor de training şi consultanţă managerială la
fondurile structurale europene
3.4.3.7. Consolidarea învăţământului superior românesc în contextul adaptării la „procesul Bologna”
3.4.3.8. Înfiinţarea unei entităţi naţionale puternice, coordonată de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale de
consultanţi şi statului, care să asigure promovarea şi monitorizarea calităţii serviciilor de consultanţă
managerială
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