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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 Marti, 28 August 2012, la Universitatea Titu Maiorescu a avut loc Conferința de închidere a 
proiectului “Centru pentru informare, consultanţă şi mentorat în vederea promovării culturii 
antreprenoriale” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investește în oameni!”.  
 In implementarea proiectului, Universitatea Titu Maiorescu a avut ca parteneri Camera de 
Comerț și Industrie a Municipiului București, Primăria Comunei Turcineşti-Gorj, Primăria 
Comunei Ciofrângeni-Argeş, Fundația ”Infomat” din Piatra Neamț şi Asociația ”Civitas 2005” 
din Turnu Măgurele. 
 Desfășurat pe o perioadă de 26 de luni, proiectul a urmărit creşterea potenţialului 
antreprenorial la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord-Est 
Moldova şi Bucureşti-Ilfov, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale şi prin îmbunătăţirea 
competitivităţii şi adaptabilităţii actualilor sau potenţialilor antreprenori, pe termen mediu şi lung. 

„Acceptă provocarea! Deschide-ţi propria afacere!” a fost sloganul prin care proiectul s-a 
adresat persoanelor interesate să inițieze o activitate pe cont propriu, precum şi celor care au deja o 
afacere, în zone geografice ca: București-Ilfov, Târgu Jiu - Turcinești, Curtea de Argeș - 
Ciofrângeni, Piatra Neamț - Gîrcina, Turnu Măgurele.  

Gratuit, 537 de persoane interesate să-și deschidă o afacere au beneficiat de sesiuni de 
instruire interactive (informatii practice din domeniile: legislativ, financiar-contabil, 
marketing, fiscal, financiar-bancar, management, marketing, comunicare in afaceri și 
informatică) cu un puternic caracter aplicativ, structurate in 8 module de curs, cu desfășurare la 
sfârșit de săptămână.  

La finalul programului de formare, 10 dintre cei mai buni cursanți care au elaborat 
planuri de afaceri fezabile au fost premiați și 42 de cursanți care au început o activitate 
independentă au fost premiați cu banii necesari pentru inițierea afacerii. În cadrul proiectului s-
a asigurat asistenţă de specialitate, consiliere şi mentorat, pentru peste 150 de antreprenori din 
zonele de desfășurare, precum și pentru persoanele interesate să inițieze o afacere.  

 Cei interesați pot accesa pagina web a proiectului www.utm.ro/posdru_57836.php sau pot scrie 
pe adresa antreprenor@utm.ro.  Persoane de contact: Iustin Priescu - manager de proiect 
(iustin.priescu@utm.ro), Ioana Panc – expert tehnic (ioana.panc@utm.ro), Loredana Rapcea - 
secretar zonal (email: loredana.rapcea@utm.ro, tel/fax: 021.311.22.97 ) 
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