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PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
Axă prioritară 3.Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv tematic 8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității 

lucrătorilor 
Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
Titlu proiect START-UP AS – Antreprenor de Succes în Regiunea Sud-Est 
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105394 

 
 

Conferința de lansare a proiectului   

“START-UP AS – Antreprenor de succes 
în Regiunea Sud-Est” 

Eveniment organizat de  

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - 

 23 martie 2018, Camera de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură Constanța, sala Euro 

Dobrogea 

  

– Agendă –   

14.30 - 14.45            Înregistrarea participanților 

14.45 - 15.00            Deschiderea conferință 

 Ana-Maria IURCHIAN – Director executiv și responsabil 
implementare activități Solicitant/ Institutul pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 

 Ion Dănuț JUGĂNARU– Director general Partener P1/ 
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură 
Constanța 



   
 

 
Operator de date cu caracter personal  Nr. 18904 

 Ludovic FRAICO – Responsabil implementare activități 
Partener P1/ Camera de Comerț, Industrie, Navigație și 
Agricultură Constanța 

 Camelia Luciana DUCARU – Responsabil implementare 
activități Partener P2/ SC FIATEST SRL 

 

15.00- 15.50             Teme de discuții. Intervenții   

  ”Necesitatea dezvoltării și consolidări inițiativelor 
antreprenoriale  - Crearea de afaceri cu potențial de 
creștere sustenabilă; 

  “Nevoia de educare în domeniul antreprenorial - 
Accesul la îmbunătățirea competențelor din domeniul 
antreprenorial prin participarea la programe de formare 
profesionale”; 

 ”Oportunități de dezvoltare a unei activități 
economice pe cont propriu cu sprijin financiar” 

  “Derularea unor stagii de practică în întreprinderi 
funcționale cu activitate economică relevantă pentru 
planurile de afaceri ce vor fi selectate în vederea 
acordării ajutorului de minimis”; 

 “Dezvoltarea unor parteneriate județene între 
reprezentanții relevanți ai mediului de afaceri”; 

  “Consiliere, consultanță și mentorat pentru sprijinirea 
antreprenorilor de start-up-uri”. 

 

 

15.50- 16.00             Concluzii. Închiderea conferinței  

 
 
  


