
Conferința Internațională 
 

Management și fundraising  

             pentru ONG-uri 

Organizator: Facultatea de Management Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea 

Moderator: Prof. Univ. Dr. Dr. Paul Negruț 

Invitat Special: Andy Spencer   
Director Executiv, Antreprenor Social și Fundraiser  
 
Andy Spencer este un om de afaceri de succes care a știut cum să transpună succesul din 
lumea corporațiilor în lumea non-profit-ului, în calitate de antreprenor social. După mai mult 
de 33 de ani de carieră de business în care a crescut treptat de la agent de vânzări, la director 
executiv, la proprietarul unei companii din sectorul industrial care operează în 56 de țări și pe 
6 continente, Andy a decis să urmeze calea anteprenoriatului social. În ultimii ani Andy 
Spencer s-a dedicat oferiririi de consultanță mai multor asociații și fundații din Statele Unite 
ale Americii. În calitate de Președinte al Bordului Austin Pregnancy Resource Center și 
membru în bordul Ascend Outdoor Adventures, Dl. Spencer a oferit consultanță atât în 
strângerea de fonduri, cât și în managementul performanței ONG-urilor. Activitatea sa îl 
recomandă drept o persoană cu o vastă expertiză. De-a lungul anilor a vizitat România și a 
predat la Universitatea Emanuel din Oradea, fiind astfel conștient într-o bună măsură de 
provocările cu care se confruntă ONG-urile din România. 
Andy locuiește în Austin, Texas împreună cu soția Katherine și fiicele Deanna și Andrea.  
Domenii de expertiză: fundraising, vânzări, consultanță, antreprenoriat social, management. 
 
Universitatea Emanuel din Oradea are onoarea de a vă invita la această conferință, în ziua de Luni, 23 Aprilie 2012, 
între orele 14:00 – 18:00, în Capela Mică din campusul Universității Emanuel, Str. Nufărului nr. 87. Locurile sunt 
limitate, de aceea vă rugăm să confirmați participarea la management@emanuel.ro sau 0745-238181.  
 
Vă așteptăm, 
 
Conf. Univ. Dr. Sebastian Văduva, MBA 
Decan, Facultatea de Management Griffiths 
Universitatea Emanuel din Oradea  

Data:     Luni, 23 Aprilie 2012 
Ora:       14:00 - 18:00  
Locație: Universitatea Emanuel din Oradea 

	  


