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Conferinţa de informare şi conştientizare a oportunităţilor antreprenoriale
“Afacerea ta: Aici, Acum, cu Noi!”
12 MAI 2011, ORA 11.00
AULA UNIVERSITĂŢII PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii PetrolGaze din Ploieşti a organizat Conferinţa de informare şi conştientizare a oportunităţilor
antreprenoriale „Afacerea TA: Aici, Acum, cu Noi!”. Conferinţa a avut loc în data de 12 mai
2011 între orele 11.00 şi 13.00 în Aula Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
Conferinţa şi-a propus să faciliteze accesul participanţilor la informaţii actuale şi
specifice domeniului antreprenorial, promovarea practicilor antreprenoriale şi nu în ultimul
rând, suportul motivaţional în demararea unei afaceri. În cadrul evenimentului au participat
Aurelian Gogulescu, directorul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, George Brezoi,
şeful Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, oameni de
afaceri şi antreprenori care au demarat afaceri de succes în regiunea Sud-Muntenia.
Invitaţii au discutat cu participanţii despre importanţa antreprenoriatului în societatea
actuală, despre calităţile care ajută în dezvoltarea unui antrepenoriat de succes, despre
modele de afaceri din noul val economic şi despre noile forme de antreprenoriat care încep
a se dezvolta, precum antreprenoriatul social şi intraprenoriatul.
Evenimentul a avut loc loc în cadrul proiectului - „Dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea
informaţională”, proiect finanţat prin Fondul Social European - POSDRU/92/3.1/S/62353.
Proiectul este coordonat de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prin intermediul
Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, având ca parteneri Universitatea Petrol Gaze
Ploieşti, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi
Cercetare şi Active Consulting & Training SRL. Scopul proiectului este de a informa şi de a
forma în domeniul antreprenorial angajaţi şi personal de conducere din intreprinderi, precum
şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, urmărind creşterea abilităţii
grupului ţintă de a materializa idei de afaceri, precum şi asigurarea unor oportunităţi sporite
pentru participarea activă şi creşterea adaptabilităţii pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă.
Pentru mai multe detalii va invităm să vizitaţi site-ul www.antreprenor.pub.ro
Pentru mai multe detalii contactaţi:
Irina Stanciugelu
Coordonator informare şi comunicare
Mobil 0740177188
Mail: irina.stanciugelu@a-consulting.ro

