INVITAŢIE LA CURSURI GRATUITE DE ANTREPRENORIAT
Stimate Domn/Doamnă,
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin, în parteneriat cu Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Alba, Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, SC Top Media SRL Reşiţa,
Asociaţia Tradition Group - Alba, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione şi SAA
Scuola di Amministrazione Aziendale din Italia, derulează proiectul “Dezvoltarea culturii
antreprenoriale în judeţele Caraş-Severin, Alba şi Vâlcea”, proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
“Investeşte în oameni”, Axa prioritară (3) Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor,
Domeniul major de intervenţie (3.1) Promovarea culturii antreprenoriale.
Obiectivul general al proiectului, care se derulează în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie
2013, îl constituie îmbunătăţirea statutului economic al unui număr semnificativ de persoane din
judeţele Caraş-Severin, Alba şi Vâlcea prin promovarea antreprenoriatului şi iniţierea de noi afaceri
sau dezvoltarea celor existente. 600 de întreprinzători din cele trei judeţe, care fac parte din grupul
ţintă, vor beneficia de instruire gratuită în cadrul a două module de cursuri - Dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale şi un curs de perfecţionare pentru Creşterea competenţelor
manageriale – astfel încât la terminarea acestora să fie în măsură să-şi gestioneze mai bine afacerea,
să iniţieze o nouă afacere sau să-şi dezvolte afacerea pe care o derulează în prezent. La aceasta va
contribui şi cunoaşterea experienţelor de succes ale unor firme italiene şi chiar cooperarea cu firme
din Italia, în urma vizitelor pe care 225 de persoane din grupul ţintă le vor întreprinde, pe parcursul
derulării proiectului, în această ţară.
Întreprinzătorii (patroni, acţionari sau asociaţi ai unor societăţi comerciale, posesori ai unor
întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate) care doresc să participe la
activităţile din cadrul proiectului ne pot contacta la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior nr. 71, e-mail: ccia@ccia-cs.ro, tel. 0255-215829,
fax 0255-220114 sau 0729441225 (Bogdan Păunescu – manager de proiect), precum şi la S.C.
Top Media SRL Reşiţa, str. George Enescu nr. 6, e-mail: topmediaconsulting@gmail.com, tel.
355-423516, fax 0355-815991 sau 0744480362 (Cătălin Cucu).

-1Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013
Investeşte în oameni!
Axa Prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderior”
Domeniul Major de Intervenţie 3.1 “Promovrea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: “Dezvoltarea culturii antreprenoriale în judeţele Caraş-Severin, Alba şi Vâlcea”
Numărul de identificare al contractului de finanţare: POSDRU/92/3.1/S/52320

