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OPINIA NAÞIONALÃ

ANUNÞ IDENTIFICARE ªI SELECÞIE GRUP ÞINTÃ

Programare cursuri de formare profesionalã
Competenþe antreprenoriale
Perioada: 30 septembrie  02 octombrie 2011
Constanþa; 168 locuri
Formatori: Pistol Luminiþa, Baluþã Aurelian, Grinea Alexandru, Gurgu Elena,
Egner Carmen, Luminiþa Ionescu
Coordonatori: Muga Ion, Muga Maria
Mureº/ Târgu Mureº; 140 locuri
Formatori: Maier Bondrea Georgeta, Bicã Eleana, Zorzoliu Raluca, Mirea Viorica, Dragomir Robert
Coordonator: Florian Ionescu
Perioada: 07  09 octombrie 2011
Galaþi / Brãila; 112 locuri
Formatori: Rudãreanu Mariana, Gurgu Elena, Grinea Alexandru, Egner Carmen
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Perioada: 14  16 octombrie 2011
Dolj/ Craiova; 112 locuri
Formatori: Bicã Elena, Dragomir Robert, Mirea Viorica, Fãiniºi Dorela
Coordonator: Muga Ion
Vîlcea / Mateeºti; 112 locuri
Formatori: Ionescu Luminiþa, Maier Bondrea Georgeta, Rudãreanu Mariana, Dobrin Marinicã
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Perioada: 21  23 octombrie 2011
Bihor/ Oradea; 112 locuri
Formatori: Gardan Daniel, Pistol Luminiþa, Baluþã Aurelian, Dobrin Marinicã
Coordonator: Trifan Adrian
Braºov; 84 locuri
Formatori: Rudãreanu Mariana, Fãiniºi Dorela, Gurgu Elena
Coordonator: Ionescu Florian
Perioada: 28  30 octombrie 2011
Bistriþa - Nãsãud; 112 locuri
Formatori: Dragomir Robert, Mirea Viorica, Gardan Daniel, Dobrin Marinicã
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Cluj/ Cluj Napoca; 84 locuri
Formatori: Maier Bondrea Georgeta, Pistol Luminiþa, Zorzoliu Raluca
Coordonator: Florian Ionescu

03 octombrie 2011
Investeºte în oameni!
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3.
Titlul proiectului: Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571

Identificare ºi selecþie grup þintã
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova
în calitate de Beneficiar anunþã demararea activitãþii de identificare ºi selecþie a grupului
þintã pentru al doilea an de implementare în cadrul proiectului Performanþã în carierã ºi
în afaceri pentru femei. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã 6, Domeniul
Major de Intervenþie 6.3. Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii iar obiectivul
sãu general îl reprezintã formarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale pentru femei
în vederea dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea unei afaceri.
Principalele acþiuni întreprinse în cadrul proiectului vor consta în susþinerea unor cursuri
gratuite pentru persoanele care se încadreazã în grupul þintã, în urmãtoarele domenii:
 Management ºi tehnici de negociere;  Contabilitate informatizatã pentru afaceri;
 E-Business-Tehnologii informaþionale pentru afaceri;  Engleza pentru afaceri;
 Managementul de mediu;  Dreptul afacerilor-legislaþie pentru IMM-uri.
Persoanele interesate vor avea posibilitatea sã participe la Workshop-ul Aplicaþii
practice pentru afaceri, în urma cãruia vor învãþa sã înceapã o afacere, sã realizeze un
plan de afaceri, care sunt modalitãþile concrete de finanþare a afacerii ºi cum se pot atrage
fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmei.
Grupul þintã pentru al doilea an de implementare este format din 150 de persoane din
regiunile Sud-Vest, Centru, Bucureºti-Ilfov (50 pentru fiecare regiune). Este necesar un nivel
minim de pregãtire al grupului þintã (nivel liceal), indiferent de statutul socio-profesional
(angajate, întreprinzãtoare, persoane care doresc sã iniþieze o activitate independentã, personal
de conducere din întreprinderi, în special din micro-întreprinderi ºi IMM-uri).
Persoanele care doresc sã se înscrie o pot face la urmãtoarele date de contact:
Regiunea Sud Vest
Regiunea Centru
Regiunea Bucureºti Ilfov
Ungureanu Laura
Doval Elena
Cruceru Marin
0251 598265;0721 240971

0268 548044; 0723 593225

021 3121869; 0726 974531

Website: www.carierafemei.ro www.fseromania.ro e-mail: secretariat@carierafemei.ro

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni!

Seminarii privind oportunitãþile antreprenoriale ºi de dezvoltare a carierei la nivel regional în cadrul proiectului:

Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Management Financiar
Contabil  Craiova în calitate de Beneficiar, a organizat, în zilele de 29 ºi
30 septembrie 2011, trei seminarii privind oportunitãþile antreprenoriale
ºi de dezvoltare a carierei la nivel regional în cadrul primului an de
implementare a proiectului Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru
femei. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte
în oameni !, Axa prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3.
Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii. Obiectivul sãu general
îl reprezintã formarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale pentru
femei, în vederea dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea unei afaceri.
Seminariile s-au desfãºurat la sediile facultãþilor de Geografie - Bucureºti,
Management - Braºov ºi Management Financiar Contabil - Craiova.
Scopul seminariilor a fost acela de a prezenta domeniile de activitate
cu potenþial de creºtere din regiunile Bucureºti-Ilfov, Centru ºi Sud-Vest
Oltenia, precum ºi oportunitãþile de dezvoltare a carierei la nivel regional,
fiind o etapã semnificativã în realizarea obiectivului general al proiectului.
La seminarii au participat reprezentanþi ai autoritãþilor locale, camerelor
de comerþ, ministerului IMM-urilor, asociaþiilor profesionale/patronale,

Sâmbãtã, 1 octombrie, ora 10, Universitatea Spiru Haret ºi Uniunea Naþionalã
pentru Drepturile Femeii din România au organizat la Constanþa Conferinþa
regionalã Femei de succes, în cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/64240
ProFeminAntrep-Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat.
În cadrul conferinþei s-a fãcut o scurtã descriere a proiectului, precum ºi a
programului de formare profesionalã Competenþe antreprenoriale. De asemenea,
s-au prezentat cariere de succes, modele, metode ºi soluþii ale unor femei care au
reuºit pe drumul ales ºi care au împãrtãºit din vasta lor experienþã ºi au susþinut
participantele în implementarea propriilor proiecte.
Proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240 este cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
2007-2013.
Mai multe detalii despre acest proiect se pot gãsi la adresa www.profeminantrep.ro
Pentru mai multe informaþii:
Manager de proiect: Maria Andronie, Universitatea Spiru Haret
Telefon: 021.455.19.98

E-mail: profeminantrep@spiruharet.ro

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Uniunea Naþionalã pentru Drepturile
Femeii din România organizeazã sâmbãtã, 15 octombrie, ora 10, la Craiova, cea
de-a treia conferinþã regionalã (regiunea Sud-Vest Oltenia) Femei de succes, în
cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/64240 ProFeminAntrep - Promovarea
egalitãþii de ºanse în antreprenoriat.
Conferinþa va avea loc la sediul Universitãþii Spiru Haret din Craiova, strada
Vasile Conta nr.4.
În cadrul conferinþei se va face o scurtã descriere a programului de formare
profesionalã Competenþe antreprenoriale ºi se vor prezenta cariere de succes,
modele, metode ºi soluþii ale unor femei care au reuºit pe drumul ales. Proiectul
cuprinde ºi activitãþi de promovare, mai precis nouã campanii Femei de succes,
prin care femei antreprenor din diverse domenii de activitate împãrtãºesc din
vasta lor experienþã ºi susþin participantele în implementarea propriilor proiecte.
Proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240 este cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
2007-2013.
Mai multe detalii despre acest proiect se pot gãsi la adresa www.profeminantrep.ro
Telefon: 021.455.19.98

E-mail: profeminantrep@spiruharet.ro

bãncilor, societãþilor de recrutare ºi plasare personal, direcþiilor de finanþe,
care au prezentat domeniile de activitate cu potenþial de creºtere din
regiunea respectivã, precum ºi oportunitãþile de dezvoltare a carierei la
nivelul celor trei regiunii.
Invitaþii au apreciat în mod deosebit gradul de implicare a Universitãþii
Spiru Haret în derularea de programe cu fonduri europene, manifestânduºi intenþia de a intra în parteneriate cu Universitatea pentru o mai bunã
absorbþie a fondurilor europene.
Pe parcursul seminariilor, persoanele din grupul þintã au putut pune
întrebãri invitaþilor, iar aceºtia ºi-au exprimat intenþia de a oferi consultanþã
în antreprenoriat ºi în dezvoltarea carierei. Reprezentanþii societãþilor de
recrutare ºi plasare personal au solicitat persoanelor din grupul þintã
CV-urile, pentru a le introduce în bazele de date, de unde pot fi accesate
mult mai uºor de cãtre angajatori.
În felul acesta, seminariile s-au dovedit ºi un bun prilej pentru integrarea
mai rapidã pe piaþa muncii atât a persoanelor din grupul þintã, cât ºi a
studenþilor Universitãþii Spiru Haret, care au participat la seminar.
Lector univ. dr. Dragoº ILIE,
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova

