
 
Invitaţie de presă 

10 mai 2011 
Invitaţie 

Conferinţa de informare şi conştientizare a oportunităţilor antreprenoriale 
“Afacerea ta: Aici, Acum, cu Noi!” 

 
12 MAI  2011 ORA 11.30 

 
AULA UNIVERSITĂŢII PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI 

 
Departamentul  pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Petrol-Gaze 

din Ploieşti vă invită să participaţi la conferinţa de informare şi conştientizare a oportunităţilor 
antreprenoriale „Afacerea TA: Aici, Acum, cu Noi!”. Conferinţa se adresează persoanelor care doresc 
să iniţieze o activitate independentă şi are loc în  data de 12 mai 2011 între orele 11.30 şi 13.00 în 
Aula Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

  
Scopul evenimentului este de a facilita accesul participanţilor la informaţii actuale şi specifice 

domeniului antreprenorial, promovarea practicilor antreprenoriale şi nu în ultimul rând, suportul 
motivaţional în demararea unei afaceri. În programul conferinţei sunt cuprinse secţiuni care privesc:  

- Sprijin autentic în desfăşurarea unei afaceri de succes – Aurelian Gogulescu, directorul 
Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova 

- Calea eficientă spre o afacere de succes – George Brezoi, şeful Oficiului Teritorial pentru 
Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti 

- Poveşti de succes spuse de oameni de succes. Antreprenori care au demarat afaceri de 
succes în regiunea Sud-Muntenia. 

 
Evenimentul are 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. Scopul proiectului este de a informa şi de a 
forma în domeniul antreprenorial angajaţi și personal de conducere din întreprinderi, precum şi 
persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, având ca scop creşterea abilităţii grupului 
ţintă de a materializa idei de afaceri, precum şi asigurarea unor oportunităţi sporite pentru 
participarea activă şi creşterea adaptabilităţii pe o piață a muncii flexibilă şi inclusivă. 

 
Reprezentanţii mass-media sunt invitaţi să ia parte la eveniment. Pentru mai multe detalii vă invitam 
sa vizitati site-ul proiectului: http//:www.antreprenor.upb.ro 
 
RSP: Conf.dr. Roxana Enache 
Universitatea Petrol – Gaze Ploiesti 
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic 
tel. 0244 575598 
fax 0244 575847 
www.upg-ploiesti.ro  
mobil +0040724191285, +0040741739594 
 


