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Comunicat de presă post eveniment
„MERITĂ SĂ FII ANTREPRENOR! ”
EVENIMENT DE NETWORKING

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universității POLITEHNICA din Bucureşti şi Active
Consulting&Training a organizat în data de 15 mai 2013 a patra întâlnire din ciclul de evenimente
dedicate networking-ului şi antreprenoriatului, desfăşurată în cadrul proiectului “Dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piața muncii în societatea
informațională” (POSDRU/92/3.1/S/62353), proiect cofinanţat prin Fondul Social European.
Scopul proiectului este de a informa și de a forma în domeniul antreprenorial angajați și personal de
conducere din întreprinderi, precum și persoane care doresc să inițieze o activitate independenta,
urmărind creșterea abilității grupului ținta de a materializa idei de afaceri, precum și asigurarea unor
oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă
și inclusivă.
Alături de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de beneficiar, parteneri în proiect
sunt: Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică
pentru Educaţie şi Cercetare şi Active Consulting&Training.
Adresându-se angajaţilor şi angajatorilor, precum şi tuturor persoanelor interesate de dezvoltarea
unei afaceri, scopul acestei serii de evenimente de networking personal şi organizaţional vizează
dezvoltarea unei reţele organizaţionale cu relevanţă directă pentru domeniul antreprenorial.
Cea de a patra întâlnire a avut loc în intervalul orar 18.00-21.00, la Clubul Ţăranului, Muzeul
Ţăranului Român. Workshop-ul a avut o ţinută informală, s-a bazat pe sharing-ul de informaţii
testate prin experienţa reală şi s-a desfăşurat într-un cadru creativ şi stimulativ.
Evenimentul s-a adresat în special participanţilor la activităţile anterioare ale proiectului, cu reşedinţa în zona
geografică în care se implementează proiectul: Bucureşti, Argeş, Călăraşi, Dîmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov,
Prahova, Teleorman.

Moderatori ai evenimentului au fost DRAGOȘ DRĂGOTEANU– antreprenor și General Manager la
Euroest Invest, împreună cu Bogdan Ciocoveanu, manager.
Mai multe informaţii, pe site-urile www.antreprenor.upb.ro şi www.a-consulting.ro.

